
 
 
Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením na Klatovsku 

Silné stránky Slabé stránky 
 V regionu je zastoupeno široké spektrum 

sociálních služeb 

 Existence sociálního bydlení v regionu 

 Existence návazných služeb pro cílovou 

skupinu (potravinová a materiální 

pomoc, Alfa Nýrsko,…) 

 Dlouhodobá realizace KPSS (setkávání a 
diskuze subjektů) – v současné etapě pro 
celé ORP Klatovy  

 Na webových stránkách města Klatovy je 

přehled sociálních a souvisejících služeb 

v elektronické podobě (katalog 

sociálních služeb) 

 Dobrá informovanost zástupců obcí o 

tom, kam se obracet v případě problémů 

v sociální oblasti 

 Chybí dostatek dostupného bydlení 

napříč cílovými skupinami (obecní, 

sociální byty,…) 

 Nedostupnost městských bytů v 

Klatovech – bezdlužnost vůči městu, 

sociální byty pouze pro občany s 

pobytem v regionu 

 Chybějící sociální práce na ubytovně 

v Zahradní ulici 

 Nedostatečná kapacita sociální ubytovny 

 Noclehárna nemá toleranci na alkohol a 

je určena pouze pro osoby z Klatovska 

 Poloha noclehárny a sociální ubytovny – 

setkávání cílových skupin 

 Chybí zařízení pro lidi bez domova 

(nízkoprahové denní centrum pro osoby 

bez domova, hygienická buňka) 

 Absence krizového bytu (včetně bytu 

s tajnou adresou) 

 Chybí bezplatná právní poradna 

 Chybí zařízení pro seniory (či mladší 

osoby) s minimálními příjmy, bez 

domova a se závislostmi na alkoholu či 

drogách 

 Nedostatečný počet lékařů (např. 

dětských lékařů, zubařů, psychologů, 

psychiatrů atd.) 

 Existence sociálně vyloučených lokalit 

v regionu 

 V regionu chybí K-centrum 

 Potřeba služby stěhování zdarma 

 Nábytková banka a služba, která by 

zdarma pomáhala se stěhováním 

 Absence služeb zaměřených na 

drogovou problematiku v odlehlých 

částech regionu 

 Nedostupná zdravotní péče pro cílovou 

skupinu lidí bez domova 

 Nedostatečně časté působení Spolku 

Ulice Plzeň v Klatovech 

Příležitosti Ohrožení 
 Obce v regionu disponují rozsáhlým 

bytovým fondem (minimálně 1315 bytů) 

 Periferní poloha území v rámci 

Plzeňského kraje (zejména POÚ Nýrsko) 



 Horší dopravní dostupnost některých 

obcí v regionu 

 Překážky pro získání bydlení u 

soukromých majitelů – vysoké kauce; 

diskriminace; neochota majitelů bytů 

vystavovat rezervační smlouvy na byty 

 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.) 

 
 


