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Zápis 

z jednání Pracovní skupiny rodiny s dětmi 

„Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku“ 
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532. 

 

Datum a čas: 10. října 2018 od 9:00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Vizovice 

   Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice 

    

    
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. SWOT analýza 

3. Diskuze 
 

AD 1) 

Cílem setkání pracovní skupiny bylo vytvořit aktuální SWOT analýzu prostředí 

Vizovicka a Slušovicka pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb.  

K jednání byly přizvány facilitátorky Ing. Martina Juříková, Ph.D. a Mgr. Romana 

Čočková z UTB Zlín. 

AD 2) 

Účastníci pracovní skupiny byli rozděleni do menších týmů, kde byly zastoupeny 

jednotlivé strany triády a měli za úkol analyzovat silné a slabé stránky prostředí 

sociálních služeb a identifikovat možné příležitosti a hrozby jejich rozvoje. 

V následujících SWOT analýzách jsou sestaveny silné a slabé stránky a zvýrazněny ty, 

které účastníci identifikovali jako klíčové pro komunitní plánování soc. služeb v roce 

2018. V rámci diskuze byly následně vyvozeny příležitosti a ohrožení rozvoje. 

Na jednáni byli účastni 5 zástupců poskytovatelů, 3 zástupci zadavatelů a 2 uživatelé. 

SWOT analýza pracovní skupiny: rodiny s dětmi 
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Silné stránky 

• Dobrá vzájemná spolupráce institucí 

• Komunikace mezi sociálními službami 

• Komunitní centrum Vizovice 

• Nabídka soc. služeb a jejich 
dostupnost 

• Široká nabídka volnočasových aktivit, 
venkovních prostor (Slušovicko, 
Vizovicko) 

• Koordinátor – Orgán sociálně-právní 
ochrany dětí  

• Psychologové na školách  

• Zkušenosti sociálního odboru 

• Dobrá spolupráce obcí s soc. odborem, 
terénní soc. službou a ostatními 
subjekty 

• Existence informační vitrín pro rodiny 
s dětmi 

• Kvalitní práce Střediska Naděje Vizovice 

• Spolupráce s PČR 

• Centrum pro rodinu  

• MC Beruška 
 

• Slabé stránky 

• Absence odborného sociálního 
poradenství (profesní, sociální, 
rodinné) 

• Neexistující systém financování  

• Absence prostor a možností 
sportovního vyžití (Vizovicko) 

• Absence služeb „asistované 
předávání“, „osobní asistence“ 

• Neinformovanost, nesrozumitelnost 
služeb 

• Absence dobrovolnického centra 

• Vyčerpání pracovního trhu v oblasti 
soc. služeb 

• Špatné propojení aktérů (např. 
případové konference) 

• Málo pěstounů 

• Chybí výchova a využívání nových 
médií k využívání volného času 

• Absence aktivit pro děti od 12 let 

• Absence jeslí na Slušovicku 

• Nízká frekvence poradenství 

• Není komplexní přehled o nabídce (př. 
web) 

Příležitosti 

• Rozvoj informovanosti, spolupráce, 
financování 

• Vzdělávání pracovníků soc. služeb, ÚP, 
OSPOD, veřejnost 

• Akce pro rodiče, tatínky s dětmi 

• Publicita, pozitivní ohlas 

• Založení dobrovolnického centra 
 

Hrozby 

• Rostoucí rizika z her, sociálních sítí 

• Nezájem rodičů o trávení volného času 
svých dětí 

• Požívání alkoholu, drog, kouření 

• Ohrožení domácím násilí, šikanou 

• Návštěvy nočních klubů mladistvými 

• Možnost zneužívání služeb díky jejich 
bezplatnosti 

• Zneužití potravinové banky uživatelem 

 

Komentář ke SWOT analýze: 

K silným stránkám patří dlouhodobě dobrá spolupráce a komunikace poskytovatelů 

sociálních služeb se zainteresovanými institucemi. Kvalitní a široká je i nabídka 

volnočasových aktivit a dostupnost služeb. Za velké pozitivum lze považovat i 

fungování Komunitního centra Vizovice a koordinace ze strany Orgánu sociálně-

právní ochrany dětí. Mezi slabé stránky patří absence odborného sociálního 

poradenství, prostoru a možností sportovního vyžití na Vizovicku. Další negativum lze 

spatřovat v neexistujícím systému financování a propojení aktérů na poli sociálních 

služeb pro rodiny s dětmi. Další slabou stránkou je špatná informovanost a 

nesrozumitelnost nabídky sociálních služeb a nedostatečný výběr kvalifikované 

pracovní síly.  
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Pro účely komunitního plánování ze SWOT analýzy vyplývají příležitosti v oblasti 

rozvoje spolupráce napříč aktéry služeb, zajištění lepší informovanosti a financování 

aktivit. Je třeba se zaměřit i na vzdělávání pracovníků sociálních služeb, propojení na 

Úřad práce a Orgány sociálně-právní ochrany dětí. Možnou příležitostí pro rozvoj je 

také pořádání eventů pro rodiče, děti (s akcentem na děti 12 let a více), případně 

tatínky s dětmi, které zatím nejsou příliš rozšířené. Je třeba se dále zaobírat šířením 

pozitivního ohlasu a kontinuální práci na zajištění publicity služeb. Oblasti rodin 

s dětmi by také prospělo založení dobrovolnického centra, jeslí pro děti na Slušovicku 

a rekrutace pěstounských rodin. Sociálním službám pro rodiny s dětmi by také 

prospělo zřídit platformu pro komplexní přehled o fungování, nabídce a možností 

služeb. Ta může mít podobu například webového portálu.  

AD 3) 

Další setkání PS bude ve středu 9. 1. 2019 v zasedačce MěÚ Vizovice. 

Zapsala Hana Radoňová 


