
Děti, rodina a mládež 
Silné stránky Slabé stránky 

S 

1) Prostory – vnitřní        
2) Prostředí – zahrada  
3) Vybavení + akce zdarma 
4) Široké spektrum služeb  
5) Terénní dostupnost – dobrá 
7) Dlouhodobá spolupráce 
6) Dlouhodobé zkušenosti  
8) Profesionalita personálu  
9) Aktivní podpora KPSS 
10) Stabilita a dlouhodobost  
11) Zázemí velké organizace 
12) Dostatečná kapac.sl.+možnost rozšíř.sl.  
13) Dostupnost informací  
14) Provázanost jednotlivých služeb 
15) Dobrá spolupráce s OSPOD 
16) Důvěra klientů 
17) Velká poptávka po službách 
 

W 

1) Nedostatek zaměstnanců (nedostatek 
     fin.prostř. na mzdy) 
2) Nedostatek prostoru  
3) Nemožnost uspokojit poprávku  
4) Nevhodné prostory  
5) Absence dobrovolníků  
6) Podpora soc.bydlení – není návaznost  
     na AD 
7) Špatná spolupráce se školami  
8) Zajištění dětí v MŠ – návaznost na AD 
9) Problém uspět v grantovém řízení – 25% 
10)Rozděl. grantů v rámci 5.dotač.s. – střet 
      zájmů a časový skluz   
 

Příležitosti Hrozby 

O 

1) Dobrovolníci  
2) Podpora ÚMČ – doporučení org.  
     v dotacích z MHPM+MPSV  
3) Transformace péče o ohrožené děti  
4) Participace, podpora rodiny NRP a všech 
     forem náhr.péče 
5) Provázanost soc.služeb  
6) Příležitost v práci 
7) Prezentace na WEB stránkách ÚMČ 
8) Propojení jednotl.organ.prostředn. WEB 
     MČ + email MČ 
9) Aktivní spolupráce a podpora   
    (dlouhodobá) + finanční podpora   
11)Získání soc. bytu – trenik.bydlení 
12)Zřízení trénink. zařízení pro matky, které  
      opouští FN Motol 
13)Zajištění prostor pro práci s nezl. 
      matkami 
14)Aktivizační program pro matky  
      (dobrovolníci)  
15)Komunikace s MPSV – zajištění 
      semináře, legislativa, praxe 
16)Zřízení institutu – krizová zařízení –  
      prevence před ústav.vých. 
17)Zajištění servisu oddlužení klientů 
18)Spolupráce s ÚMČ (romský poradce)  
19)Zprůhlednit informační servis 
20)Setkání na OSK–propojení s odd.  
      soc.péče 
21)Zajištění odborného semináře na  
      požadované téma 

T 

1) nedostatek financí 
2) ztráta prostoru 
3) nepřijetí sídliště(občané nepřijmou klienty 
     v AD)–kritika zařízení ze strany obč. 
     – netolerance obč.vůči klientům   
4) zrušení KÚ v rámci nové legislativy 
5) legislativa náhr.rod.péče 
6) zrušení doplatku na bydlení 
7) absence krizových zařízení–vých. úst.  
 

 


