
 
 

Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro děti, mládež a rodiny 

s dětmi na Klatovsku 

Silné stránky Slabé stránky 

 V regionu je zastoupeno široké 

spektrum sociálních služeb 

 Stabilní poskytovatelé služeb pro 

cílovou skupinu 

 Dlouhodobá realizace KPSS (setkávání a 

diskuze subjektů) – v současné etapě 

pro celé ORP Klatovy 

 Existence sociálních bytů v regionu 

 Dobrá informovanost zástupců obcí o 

tom, kam se obracet v případě 

problémů v sociální oblasti  

 Na webových stránkách města Klatovy 

je přehled sociálních a souvisejících 

služeb v elektronické podobě (katalog 

sociálních služeb) 

 Existence návazných služeb pro cílovou 

skupinu (podpora vzdělávání, 

doprovázení pěstounských rodin, Alfa 

Nýrsko,…) 

 Chybí dostupné bydlení napříč cílovými 

skupinami 

 Zhoršená dostupnost aktivit pro děti 

mládež z důvodu horší dopravní 

dostupnosti některých obcí 

 Nedostatečná kapacita azylového domu 

pro matky s dětmi v tísni 

 Nedostupnost městských bytů v 

Klatovech – bezdlužnost vůči městu, 

sociální byty pouze pro občany s 

pobytem v regionu 

 Nedostatečný počet lékařů (např. 

dětských lékařů, zubařů, psychologů, 

psychiatrů atd.) 

 Nízká informovanost občanů o 

sociálních službách 

 Nedostatky v návaznosti některých 

služeb a ve spolupráci subjektů 

v sociální oblasti 

 Nerovnoměrná podpora SSL ze strany 

Klatov 

 Chybí bezplatná právní poradna 

 Nedostatek kapacit pro dlouhodobou 

podporu rodin potřebující sanaci 

 Nedostatečná psychoterapeutická 

pomoc a krizová psychologická pomoc 

 Nábytková banka a služba, která by 

zdarma pomáhala se stěhováním 

 Nedostatek hřišť a ploch pro děti 

v obcích regionu 

 Nedostatečná spolupráce s některými 

školami 

Příležitosti Ohrožení 

 Obce v regionu disponují rozsáhlým 

bytovým fondem (minimálně 1315 

bytů) 

 V regionu je realizován projekt MAP 

 Periferní poloha území v rámci 

Plzeňského kraje (zejména POÚ Nýrsko) 

 Překážky pro získání bydlení u 

soukromých majitelů – vysoké kauce; 

diskriminace; neochota majitelů bytů 

vystavovat rezervační smlouvy na byty 

 Horší dopravní dostupnost některých 

obcí v regionu 



 Problémy v souvislosti s financováním 

soc. služeb – nejasná pravidla 

přidělování dotací, potřeba tvorby 

finanční rezervy pro začátek roku, 

nejistota vyplývající z jednoletého 

financování sociálních služeb, uzavření 

sítě pro některé služby 

 Nízká informovanost obcí o způsobech 

financování soc. služeb 

 Situace spojená s epidemií Covid-19 a 

její dopady (potencionální nárůst 

dluhové problematiky, 

nezaměstnanosti, problémů v rodinách, 

psychické problémy, sociální izolace aj.) 

 

 


