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Zápis 

z jednání Pracovní skupiny osoby ohrožené sociál. vyloučením 

„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: 9. 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 3 zástupci poskytovatelů, 2 zástupci zadavatelů a 2 uživatelé. 

SWOT analýza pracovní skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Silné stránky 

• vznik Komunitního centra Vizovice 

• Dostupnost služeb v regionu 

• Chuť, zájem o spolupráci mezi 
poskytovateli soc. služeb, zadavateli 

• Komunitní plánování sociálních služeb 

• Street worker  

Slabé stránky 

• Absence zastřešující osoby (radní) = 
koordinátora sociálních služeb 

• Nízká informovanost odborné 
veřejnosti, soc. odboru, úřadů měst, 
škol, obcí 

• Spolupráce a otevřenost ZŠ a rodičů 
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Komentář ke SWOT analýze: 

K dlouhodobým silným stránkám patří Komunitní centrum a Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež (NZDM). Velkým pozitivem je i zainteresovanost poskytovatelů 

sociálních služeb a jejich spolupráce, ke kterým patří i kontinuální komunitní 

plánování a snaha o dodržování nastaveného plánu. Klima v oblasti sociálních služeb 

je velkou měrou ovlivněno charakterem oblasti Vizovicka a Slušovicka, kde panuje 

větší soudržnost obyvatel, spolků a je poměrně rozšířené dobrovolnictví. 

K slabým stránkám patří obecně nízká informovanost o sociálních službách a 

nedostatečná či pozdní prevence, plynoucí z nezapojení základních škol, rodičů a 

úřadů. Negativním faktem na oblast sociálních služeb je i fakt, že zda chybí orgán 

(osoba, instituce), která zastřeší oblast sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. 

Pro komunitní plánování je důležitá definice možných příležitostí. Mezi ty 

nejdůležitější patří spolupráce poskytovatelů služeb s Policií ČR, zástupci obce a 

základních škol, kteří mohou napomáhat k prevenci patologických jevů, šířit osvětu a 

pomáhat rozšiřovat nabídku sociálních služeb. Nabízí se i možnost spolupráce 

• Mobilní kancelář soc. služeb 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež (NZDM) 

• Nízký počet problémů 

• Dobrovolnictví na Slušovicku 

• Spolupráce soc. služeb s lokálním 
tiskem  

(prevence) 

• Ochota ke spolupráci organizací (školy, 
úřady) navzájem 

• Špatná a pozdní prevence 

• Sociálně pedagogické jevy 

• Absence obcí na KPSS 

• Spolupráce s dětskými domovy 

• Finanční gramotnost 

• negativní vnímání KC pod záštitou 
církve, obavy rodičů ze zaměření služeb 

 

Příležitosti 

• Spolupráce s policií (senioři, ZŠ, setkání 
starostů) 

• ZŠ – zvyšovat kompetentnost učitelů 
v oblasti soc. služeb, více vzdělávat 

• MP, ÚP – pomoc od soc. služeb 
s komplikovanými osobami 

• Možnost propagace na obcích zdarma 
(např. hot linky uveřejňované 
pravidelně v místním zpravodaji, 
vývěsce atd.) 

• vytvoření webové stránky s 
„rozcestníkem“ sociálních služeb 

• nekomunikovat „sociální“ službu, ale 
„službu/pomoc pro danou cílovou 
skupinu“ 

Hrozby 

• Nepotřebnost sociálních služeb 

• vnímání soc. služeb obecně jako „něco 
vyhraněného pro soc. slabé“ 

•  společenská ignorace problémů, 
„neviditelnost“ problémů nebo 
ohrožení v rodinách, utajování 
problémů v rámci rodin, nevšímavost 
okolí, neupozornění na 
problém/patologický jev 

• neochota k dobrovolnictví v soc. 
službách 
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sociálních služeb s Městskou policií a Úřadem práce při pomoci s komplikovanými 

osobami. 

Samostatnou a realizovatelnou oblast příležitostí tvoří komunikace sociálních služeb 

v regionu, kdy každý občan by měl mít k dispozici snadno dostupný přehled 

telefonních a jiných kontaktů v případě, že se cítí být ohrožen nebo někdo v jeho okolí. 

V online prostředí by se mohlo jednat o webovou stránku, kde by nebyl soupis 

sociálních služeb, ale soupis situací, které vyžadují reakci poskytovatele sociálních 

služeb a po jejich prokliknutí by klient získal kontaktní údaje na kompetentní osoby. 

Stejnou funkci by mohla plnit také pravidelná inzerce „hot linek a kontaktů“ 

v krizových situacích uveřejňovaná na stránkách obce, v místních zpravodajích, 

vývěskách atd. 

AD 3) 

Proběhla debata o krátkém dotazníku pro veřejnost, jehož cílem je zjistit názory 

obyvatel na život v jejich obci. Jak jsou spokojeni s vybranými oblastmi fungování 

obce, co jim případně vadí a co by v ní bylo možné zlepšit.  

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

Zapsal Mgr. Marek Mikláš 


