SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro děti, mládež, rodiny s
dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením na Blovicku
Silné stránky
Slabé stránky












Počáteční aktivní zapojení obcí do
projektu KPSS
Index sociálního vyloučení na Blovicku je
nízký
Nízký výskyt přestupků, přečinů a
trestných činů
Mezi místní poskytovatele patří i domov
se zvláštním režimem
Jedna obec provozuje ubytování pro
seniory a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
V obou městech je bohatá a variabilní
nabídka volnočasových aktivit pro děti a
mládež (DDM, Doupě, MAS – projekt
Dycky spolu)
Obce vytváří podmínky pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže
Nízký výskyt závadového chování dětí a
mládeže na Blovicku
Věková skupina 0 – 14 let vykazuje
dlouhodobě v regionu mírný nárůst

Příležitosti
 Realizace KPSS na Blovicku
 Zvýšení informovanosti o sociálních
službách všemi prostředky (zpravodaje,
prezentace sociálních služeb na různých
akcích, facebook, webové stránky obcí
atp.)
 Blízkost krajského města - příležitost pro
rozšiřování potřebných terénní
sociálních služeb
 Větší spolupráce obcí s MAS při
vytváření prostorů pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, případně pro
sociální pomoc (MAS Nepomucko ve
Spáleném Poříčí a MAS Aktivios v
Blovicích)
 Využití projektu MPSV Obec přátelská
rodině
 Zaměření stávajících spolků a sdružení
na práci s dětmi
 Udržitelnost aktivit obcí i po skončení
projektů MAS









V regionu nejsou žádní místní
poskytovatelé zaměření na cílové
skupiny, děti, mládež, rodiny s dětmi a
osoby ohrožené SV
Dluhové poradenství je dostupné pouze
v Plzni
Chybí dostupné bydlení napříč cílovými
skupinami
Potravinová pomoc pro obce z SO POÚ
Blovice je poskytována pouze v Plzni
Nedostatečná informovanost veřejnosti
o sociálních službách
Chybí služby pro rodiny s dětmi se
zdravotním, mentálním či
kombinovaným postižením (odlehčovací
služby, stacionáře, SAS pro rodiny
s dětmi s vývojovými poruchami)

Ohrožení
 Trvalý nárůst počtu dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami
 Vysoký průměrný počet exekucí na
osobu (40 % osob v exekuci má 3 – 10
exekucí)
 Situace spojená s epidemií Covid-19
(např. ekonomické zhoršení situace
rodin spojené s nárůstem
nezaměstnaností, potenciální zhoršení
situace osob ve finanční tísni apod.)
 Utlumení volnočasových aktivit dětí a
mládeže v souvislosti s pandemií
 Nedostatečné propojení některých
místních částí s centrální obcí
(informovanost, doprava)

Vize pracovní skupiny pro děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Existuje dostatek volnočasových aktivit pro děti.
Pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením je v SO ORP Blovice dostupné nizkoprahové
zařízení.
V SO ORP je dostupné terénní dluhové poradenství.
Je vytvořená efektivní komunikační síť mezi občanem a obcí, kde mají občané dostatečnou možnost
vyjádřit své potřeby.
Existuje dostatečná kapacita poskytovatelů pro zajištění terénních sociálních služeb ORP (zejména
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), mezi poskytovateli služeb je navázána dobrá
spolupráce.

