SWOT analýzy stávajícího systému sociálních služeb pro seniory a OZP na Blovicku
Silné stránky
Slabé stránky
 Počáteční aktivní zapojení obcí do
 Nedostatečná kapacita domova pro
projektu KPSS
seniory (36 žádostí) a domova se
zvláštním režimem (29 žádostí)
 V SO ORP zajišťují terénní i pobytové
služby pro cílovou skupinu seniorů
 Nedostatek bytů
místní poskytovatelé
 Nedostatečná informovanost veřejnosti
 Charitní pečovatelská služba je schopna
o sociálních službách
pokrýt celé SO ORP včetně časové
 Špatně dostupné sociální služby pro
flexibility
osoby se zdravotním a mentálním
 Dobrá informovanost zástupců obcí o
postižením (odborné sociální
charitní pečovatelské službě
poradenství, psychologická pomoc
rodinám a osobní asistence působící v
 Roste zájem o pečovatelskou službu ze
ORP)
strany obcí
 Chybějící možnosti pracovního
 Většina starostů má přehled o situaci
uplatnění pro osoby se zdravotním
seniorů v obci
nebo mentálním postižením (chráněné
 Vysoká míra rodinné soudržnosti a
dílny, sociální podniky)
sousedské výpomoci
 Nedostatečná nabídka volnočasových
 Akce pořádané v obcích sdružují
aktivit pro soběstačné seniory
všechny věkové kategorie
 Nedostatečná nabídka volnočasových
 Aktivní spolupráce některých obcí
aktivit pro hendikepované osoby (děti i
s MAS (budování komunitních center)
dospělí) v ORP
 Ochota obcí finančně se spolupodílet na
 Chybí zvýhodněná doprava pro seniory i
financování sociálních služeb
hendikepované osoby
 Chybí terénní služby (dluhové
poradenství), odlehčovací služby,
týdenní stacionář, denní stacionář
Příležitosti
 Realizace KPSS na Blovicku
 Rozšíření informovanosti o sociálních
službách všemi prostředky (zpravodaje,
prezentace sociálních služeb na různých
akcích, facebook, webové stránky obcí
atp.)
 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit
(vzdělávacích, kulturních, osvětových,
zájmových) pro soběstačné seniory
 Efektivnější využití nabídek různých
organizací pro zkvalitnění života seniorů
(on-line komunikace, PC dovednosti,
plné využití chytrých telefonů-projekt
Moudrá sovička, Informovaný senior,
Seniorská obálka)

Ohrožení
 Stárnutí populace – trvalý nárůst
obyvatel starších 65 let, úbytek
obyvatel v produktivním věku
 Trvalý nárůst osob se zdravotním
postižením (průkazy OZP)
 Nárůst počtu osob s exekucemi ve věku
65 +
 Dopad situace spojené s epidemií
Covid-19 na seniory (utlumení
společenského života, izolace seniorů,
psychická náročnost)
 Problematika sociálních služeb není pro
některé obce prioritou ze strany obcí
 Přílišná závislost hendikepovaných
osob na rodinné péči















Využití potravinové banky a šatní skříně
pro SO POÚ Blovice (zajištění
organizace)
Využití všech možností spolupráce
sociálních pracovníků s obcemi, se
sociálními službami i vzájemně
Rozšíření služeb CHPS do dalších obcí
regionu
Rozšíření kapacity v Domově pro
seniory Vlčice
Rozšiřování potřebných terénní
sociálních služeb díky blízkosti
krajského města
Zlepšit informovanost a dostupnost
terénní rané péče v ORP
Využití projektu MPSV Soutěž Obec
přátelská seniorům
Spolupráce se školami a školkaminavázání mezigenerační spolupráce
Projekt Diakonie ČCE-Pečuj doma
Terénní služby pro osoby se sluchovým
postižením, vč. tlumočení do znakového
jazyka, odborné poradenství (Tichý
svět)

Vize pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Lidé jsou dostatečně informovaní o dostupnosti terénních sociálních služeb nadregionálních
poskytovatelů a tito poskytovatelé mají informace o potřebách daného regionu.
Existuje dostatečný bytový fond pro sociální bydlení napříč cílovými skupinami
Existuje dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením v SO
ORP Blovice.
Jsou dostupné sociální služby a pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním a mentálním postižením
včetně odlehčovacích služeb pro pečující rodiny v SO ORP Blovice.
Obce jsou schopny zprostředkovat občanům informace o sociálních službách.

