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sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku 
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Zadání: 

Cílem setkání pracovních skupin bylo vytvořit aktuální SWOT analýzu prostředí Vizovicka a 

Slušovicka pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb. Vzhledem k rozmanitosti 

těchto služeb byly cílové skupiny rozděleny do 3 skupin – pracovní skupiny: 

a) pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

b) pro rodiny s dětmi 

c) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

V rámci každé skupiny byla dodržena tzv. triáda zohlednění zájmů a potřeb všech 

zainteresovaných stran. Pozváni byli vždy zástupci poskytovatelů služeb, uživatelů služeb a 

zadavatelů či koordinátorů sociálních služeb pro danou cílovou skupinu. 

Heterogenita názorů a preferencí účastníků byla rozhodně ku prospěchu, vzájemné diskusi a 

argumentaci a vytvořila synergický efekt pro relevantní zhodnocení výchozí situace, resp. 

aktualizaci analýzy stavu po 5 letech od nastavení komunitního plánu. 

Postup: 

1) 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. Orientaci v 

tématu hodnocení jim usnadňoval scénář – seznam hodnocených kritérií, který nebyl 

dogmatem, ale jakýmsi vodítkem pro evaluaci současného stavu – viz příloha. 

2) Poté byli vyzváni, aby vybrali max. 3 nejvýznamnější silné stránky a slabiny současné 

situace sociální služeb vzhledem k potřebám cílové skupiny. 

3) Následovala diskuze nad prioritou řešení slabých stránek a rozvojem těch silných, 

možnými příležitostmi a ohroženími rozvoje soc. služeb. 

4) Ke zjištění trendů a ověření naplňování komunitního plánu poté zástupci PS hodnotili 

vývoj SWOT analýzy z roku 2013 vzhledem k současné situaci. 



 Pracovní skupiny a jejich zastoupení: 
 
 
 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením – úterý 9. 10. 2018 
 

Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Marek Mikláš – Dětské centrum Zlín 

Poskytovatelé služeb: 3 

Zadavatelé služeb: 2 

Uživatelné služeb: 2 

 

 
Rodiny s dětmi – středa 10.10. 2018 

 

Vedoucí pracovní skupiny: Hana Radoňová – Centrum pro rodinu 

Poskytovatelé služeb: 5 

Zadavatelé služeb: 3 

Uživatelé služeb: 2 

 

 
Senioři a osoby se zdravotním postižením – čtvrtek 11.10. 

 

Vedoucí pracovní skupiny: Eva Ludvíčková – seniorka 

Poskytovatelé služeb: 4 

Zadavatelé služeb: 3 

Uživatelé: 1 

 
 

Výsledky: 

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. 

 

 
Omezení a limity výsledků: 

I přes dodržení „názorové triády“, kdy se setkání pracovních skupin často účastnily všechny tři 

subjekty (poskytovatelé, uživatelé a zadavatelé/koordinátoři soc. služeb), je třeba upozornit, 

že se jednalo o malý vzorek šetřených osob, tudíž nelze výstupy zobecnit, nicméně přinášejí 

významné poznatky o současné situaci a maximalizují objektivitu přístupů a preferencí. 



I. 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 

• Mobilní kancelář soc. služeb 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež (NZDM) 

Slabé stránky 
• Nízká informovanost odborné 

veřejnosti, soc. odboru, úřadů měst, 
škol, obcí 

• Spolupráce a otevřenost ZŠ a rodičů 
(Špatná a pozdní prevence) 

• Spolupráce subjektů (školy, úřady, 
doktoři, policie, soud, dětské domovy, 
soc. služby… ) navzájem 

• Výskyt sociálně patologických jevů 

• Absence obcí na KPSS 

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

• Nedostatek dostupného sociálního 
bydlení 

Příležitosti 
• Vzájemná spolupráce prevence 

zainteresovaných (policie, senioři, ZŠ, 
setkání starostů) 

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

• Navázanost soc. služeb na práci Policie, 
ÚP – 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 

• Zpřístupnit a konkretizovat „sociální“ 
službu, jako „službu/pomoc pro danou 
cílovou skupinu“ 

• Finanční gramotnost 
• Vzdělávání, kurzy, přednášky podle 

potřeby obyvatelstva 

Hrozby 
• Nevyužitelnost sociálních služeb 

z důvodu stigmatizace 

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

• Nedostatek dobrovolníků v soc. 
službách 

• Zadluženost obyvatel 

• Pasivita subjektů ke spolupráci 

• Vznik vyloučených osob na okraji 
společnosti 

• Závislosti, bezdomovectví, 
nezaměstnanost 



Komentář ke SWOT analýze: 

K dlouhodobým silným stránkám patří Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Za pozitivum 

lze také považovat vybudování Komunitního centra. Důležitou silnou stránkou je 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 neefektivní informovanost o sociálních službách a nepropojení 

prevence, plynoucí z nezapojení základních škol, rodičů a úřadů. 

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. Možná je i 

spolupráce Úřadu práce se sociálními službami formou poskytování informací o sociálních službách. K 

příležitostem patří i prevence v jednotlivých obcí, sdílení dobré praxe – setkávání vedoucích seniorů a 

Klubu matek, kde získají potřebné informace a inspiraci. 

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 sám ohrožen, případně 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. 

Hrozbou je nevyužitelnost sociálních služeb. Potenciální klienti se necítí být klasifikováni jako Osoby 

ohrožené sociálním vyloučením. Je tedy obtížné tyto osoby identifikovat. 



II. SWOT analýza pracovní skupiny: rodiny s dětmi 
 

Silné stránky 
• Existující vzájemná spolupráce institucí 

• Komunikace mezi sociálními službami 

• Vznik Komunitní centrum Vizovice 

• Zatím dostatečná nabídka soc. služeb a 
jejich dostupnost 

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

• Koordinátor pomoci – Orgán sociálně- 
právní ochrany dětí 

• Psychologové na školách ZŠ Vizovice a 
ZŠ Slušovice 

• Zkušení pracovníci sociálního odboru 

• Existence informační vitrín pro rodiny 
s dětmi 

• Kvalitní práce Nízkoprahového střediska 
Naděje Vizovice 

• Centrum pro rodinu 

• MC Beruška 

• Existence a dostupnost terénních služeb 

• Slabé stránky 

• Malá kapacita ambulantního 
odborného sociálního poradenství 
(profesní, sociální, dluhové, rodinné) 

• Neefektivní informovanost o sociálních 
službách 

• Neexistující systém financování 

• Absence terénních služeb „asistované 
kontakty a asistované předávání“ 

• Neefektivní informovanost nabídky 
služeb veřejnosti 

• Absence dobrovolnického centra 

• Vyčerpání pracovního trhu v oblasti 
soc. služeb 

• Neefektivní propagace pěstounů 

• Chybí výchova k využívání nových médií 
při trávení volného času (internetová 
gramotnost) 

• Absence aktivit pro děti od 12 let 

• Nízká frekvence poradenství 

• Není dostupný komplexní přehled o 
nabídce (př. web) 

Příležitosti 
• Publicita, pozitivní ohlas 

• Rozvoj informovanosti 

• Rozvoj spolupráce (informační vitríny 
v obcích) 

• Rozvoj financování – nastavení systému 
• Vzdělávání a kurzy dle potřeb 

obyvatelstva 

• Akce pro rodiče, zážitkové akce pro 
tatínky s dětmi 

• Založení dobrovolnického centra 

Hrozby 
• Rostoucí rizika z her, sociálních sítí 

• Nezájem rodičů o trávení volného času 
svých dětí 

• Rostoucí užívání a snadná dostupnost 
alkoholu, drog, kouření 

• Ohrožení domácím násilí, šikanou 

• Návštěvy nočních klubů mladistvými 

• Možnost zneužívání služeb díky jejich 
bezplatnosti 

• Obava ze sociálně patologických jevů 

 
Komentář ke SWOT analýze: 

Pozitivním směrem je vnímán posun v nastavené spolupráci a komunikaci poskytovatelů sociálních 

služeb se zainteresovanými institucemi. Dostatečná je také nabídka volnočasových aktivit. Za velké 

pozitivum lze považovat vznik Komunitního centra Vizovice a koordinace ze strany Orgánu sociálně- 

právní ochrany dětí. Negativum lze spatřovat v neexistujícím systému financování. Další slabou 

stránkou je špatná informovanost a nesrozumitelnost nabídky sociálních služeb a nedostatečný výběr 

kvalifikované pracovní síly. 

Pro účely komunitního plánování ze SWOT analýzy vyplývají příležitosti v oblasti rozvoje spolupráce 

napříč aktéry služeb, zajištění efektivní informovanosti a financování aktivit. Je třeba se zaměřit na 

vzdělávání a kurzy dle potřeb obyvatelstva. 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 a rekrutace 

pěstounských rodin. Sociálním službám pro rodiny s dětmi by také pomohlo zřídit platformu pro 

komplexní přehled o fungování, nabídce a možností služeb. Ta může mít podobu například webového 

portálu. Mezi příležitosti patří také spolupráce sociálních služeb s obcemi. Jednou z možných forem je 

umístění informačních vitrín pro rodiny s dětmi. 



III. SWOT analýza pracovní skupiny: senioři a osoby se zdravotním 

postižením 
 

Silné stránky 
• Vznik Komunitního centra Vizovice 
• Pozitivní vývoj spolupráce (vztahy) 

s obcemi, krajem 

• Nemocnice milosrdných bratří Vizovice 
– sociální pracovník, který informuje 
seniory 

• Vznik bezbariérového lékařského 
centra ve Vizovicích 

• Mezioborová spolupráce pro rodiny 
s dětmi se zdravotním postižením 
(např. po vzoru „tým okolo dítěte“) 

• Dostatečná nabídka volnočasových 
aktivit (v případě zájmu klienta) 

• Zlepšení vybavení provozoven a 
materiální zabezpečení 

• Existence organizace Dotek – pobytové 
služby 

• Kulturní vyžití pro CS 

• Sport (turistika zejména) pro CS 

Slabé stránky 
• Pečovatelská služba – nedostatečná 

kapacita (personální zajištění zejména 
odpoledne, v noci, svátky), špatná 
dostupnost, nepružnost financování, 
nepružnost střednědobého krajského 
plánu 

• Odlehčovací služba – chybí v terénu 
pro CS 0 – 100 let (děti s postižením, 
senioři) 

• Zdravotní péče – lékaři nejsou ochotni 
zajíždět do malých obcí, nenabírají 
nové klienty 

• Není „zastřešena“ informovanost, 
schází poradenství při zhoršení 
zdravotní situace 

• Nedostatek dobrovolníků 
• Rozdělení resortu sociálních služeb a 

zdravotnictví na bázi ministerstev 

• Chybějící spolupráce mezi 
zdravotnickým a sociálním resortem 

• Absence osobní asistenční služba 
• Chybí návazné služby (např. péče po 

propuštění klienta ze zdravotnického 
zařízení) 

• Nejistota financování do budoucna, 
finanční zajištění pouze na daný rok 

Příležitosti 
• Aktivizace služeb KC Vizovice vzhledem 

k CS 

• Jasenná – rozvoj ve spolupráci 
s Diakonií Vsetín, příprava komunitního 
centra, využití spádovosti mezi 
Vizovicemi a Vsetínem 

• Vytvoření Komunitních center ve 
spádové oblasti Slušovicko 

• Spolupráce vedení měst a obcí s CS a 
poskytovateli sociálních služeb 

• Zefektivnění informovanosti o 
sociálních službách 

• Vzdělávání zainteresovaných osob 
regionu 

• Posílení kompetencí a odbornosti 
pracovníků na obecním úřadu v oblasti 
sociálních služeb 

• Komunikační (propagační) platforma, 
např. web, kde by byl přehled životních 

Hrozby 
• Nesystematičnost, rozdělení resortu 

sociálních služeb a zdravotnictví 

• Nízké mzdy v sociálních službách 
způsobují nedostatek personálu 

• „Image“ pozice sociálního pracovníka a 
sociálních služeb 



situací a rady, doporučení, kontakty na 
kompetentní osoby 

• Uspořádání exkurzí pro starosty malých 
obcí, aby viděli sociální služby v regionu 
a mohli doporučit řešení či odkázat na 
kompetentní osoby, organizaci 

• Zapojit mladé seniory jako 
dobrovolníky, zlepšit image 
dobrovolnictví 

• Fundraising 

 

 
 

Komentář ke SWOT analýze: 

Mezi nejvýznamnější silné stránky regionu zařadili účastníci pracovní skupiny vytvořené zázemí 

sociálních služeb v podobě existence organizace Dotek, vznik Komunitního centra Vizovice, Nemocnice 

milosrdných bratří či bezbariérového lékařského centra ve Vizovicích. Nyní tedy nastává období pro 

efektivnější využití těchto prostor pro sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením. 

Za pozitivní trend rovněž účastníci označili mezioborovou spolupráci při řešení potřeb klienta, ovšem 

tento trend naráží na systémovou chybu v podobě rozdělení resortu zdravotnických a sociálních služeb. 

Návaznost služeb je proto obtížnější. Možným řešením je vytvoření komunikační platformy, kde by byly 

popsány životní situace či charakteristiky cílové skupiny a poté odkazy na jednotlivé služby, určené 

právě dané cílové skupině. 

Propagace sociálních služeb by se měla také soustředit na starosty malých obcí, kteří by měli „zažít“ 

portfolio sociálních služeb prostřednictvím exkurze do daných organizací. Poskytovatelé služeb by 

naopak ocenili vzdělávání v aktuálních trendech propagace např. na sociálních sítích. 



Závěr 

Cílem setkání tří pracovních skupin (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi, seniory 

a osoby se zdravotním postižením) bylo vytvoření aktuálních SWOT analýz prostředí Vizovicka a 

Slušovicka pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb. Účastníci jednotlivých pracovních 

skupin definovali možné příležitosti k rozvoji oblasti sociálních služeb, které jsou pro komunitní plán 

klíčové. Za jednotlivé skupiny byly vytyčeny tyto příležitosti: 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Pro sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, patří mezi 

největší příležitosti spolupráce poskytovatelů služeb s Policií ČR, Úřadem práce, zástupci obce a 

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

rozšiřovat nabídku sociálních služeb a informovat o sociálních službách. Důležitá je i prevence v 

jednotlivých obcích a sdílení dobré praxe. 

Poměrně dobře realizovatelnou oblast tvoří komunikace sociálních služeb v regionu formou 

dostupných kontaktů (webová stránka, hot linky) propagované na obcemi na svých webových 

stránkách, místních zpravodajích, informačních vývěskách apod. 

Rodiny s dětmi 

Příležitostí pro rodiny s dětmi jsou vzdělávací kurzy, pořádání eventů, které by byly propagovány na 

platformě (webové stránce), která by nabízela komplexní přehled o fungování, nabídce a možnostech 

služeb. 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 a rekrutace 

pěstounských  rodin.  Mezi  příležitosti  patří  také  spolupráce  sociálních  služeb  s obcemi.  Jednou   z 

možných forem je umístění informačních vitrín pro rodiny s dětmi. 

Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Příležitostí pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením je vytvoření komunikační 

platformy, kde by byly popsány životní situace či charakteristiky cílové skupiny a k nim odkazy na 

jednotlivé služby. Možná forma propagace sociálních služeb je prostřednictvím starostů obcí, kteří by 

mohli absolvovat exkurze do daných organizací a blíže se tak seznámit se sociálními službami pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. Za velkou příležitost k rozvoji lze také považovat možnost 

vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti aktuálních trendů propagace např. na sociálních 

sítích. 



Příloha: Modelový scénář pracovní skupiny 

PRODUKT (šířka, hloubka, konkurence, kvalita/cena) 

1. Jaké služby pro danou CS jsou nabízeny? Které jsou žádané? O které je zájem menší? 

2. Existuje nějaká spolupráce mezi institucemi, a jak funguje? 

3. Jsou zde prostory pro setkání a volnočasové aktivity? Adekvátní, má nějaká omezení, 

je kvalitní? 

4. Je pro danou CS sportovní zázemí, kulturní vyžití? Jaké, kde, jak funguje? 

5. Jaké je vybavení provozoven poskytovatelů (investice, ale i provozní materiál)? 

6. Které aktivity zde chybí? Jaký mají potenciál? 
 

 
CENA, FINANCE 

1. Jaká je nákladovost / rentabilita soc. služeb? 

2. Jak jsou financovány aktivity pro danou CS? Z jakých zdrojů? 

3. Existují dotační výzvy a možnosti financování? Umí je instituce využít? 

4. Vyvíjí se (rostou) náklady v poslední době? Jaký je dopad na financování, inovaci zařízení 

atd.? 

 

 
KOMUNIKACE 

1. Jak jsou komunikovány aktivity pro CS? 

2. Jak hodnotíte komunikaci s veřejností obecně? Jaký je zájem občanů o dění? V případě, že je 

zájem nízký nebo žádný, proč si myslíte, že tomu tak je? 

3. Jak hodnotíte komunikaci se sponzory, donátory, dobrovolníky? 

4. Kterými kanály? Jaké jsou plusy a mínusy jednotlivých kanálů? Co se osvědčilo? Co je 

příležitostí? Zhodnoťte efektivitu letáků, inzerce, obecní zpravodaje, rozhlas, eventy, akce, 

online komunikaci – web, Facebook, soc. sítě; návaznost na celostátní (centrální) komunikaci 

organizace, lokalizace? 

5. Je podle vás srozumitelný obsah komunikace? 

6. Co by podle vás zlepšilo komunikaci aktivit? 

7. Je nějak vyhodnocována komunikace a zpětná vazba na ni? 

DISTRIBUCE 

Které instituce/poskytované služeb jsou zde k dispozici? Je jejich zastoupení dostatečné? Na 

Vizovicku? Na Slušovicku? 

 

 
LIDÉ, VZTAHY 

1. Jaký je zájem o aktivity/služby ze strany cílové skupiny? 

2. Jaké jsou vztahy se samosprávou, policií, sociálním odborem, donátory, sponzory, 

dobrovolníky, veřejností, zaměstnanci? Co funguje, příp. nefunguje? Co byste ocenili? Jakou 

formou? 

3. Existuje spolupráce mezi organizacemi, jak funguje, co se osvědčilo? 

4. Je dostatek zkušených lidí v oblasti práce s danou CS? Pokud ne, proč? Jak to zlepšit? 



o 

 

Portfolio služeb 

nabídka a typ aktivit, timing, zaměření 

konkurence 

prostory, vybavení, zázemí 

dostupnost 

problémy a možnosti jejich řešení 

Komunikace 

kanály (výhody, nevýhody) 
zájem zainteresovaných stran 
zpětná vazba 
návrhy na zlepšení 

Finance 

nákladovost 
efektivita 
rentabilita 
vývoj cen 

Lidé 
zájem veřejnosti, zainteresovaných 

možnosti spolupráce 
personální zajištění 
vztahy 

s obcemi 
se školami 
s donátory 
s dobrovolníky 
s rodiči 
s veřejností 

sob 


