
SWOT Analýza - Rodina a deti 

 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 zabezpečené poradenstvo pre obete 

násilia na území mesta v spolupráci s AS 

 spolupráca NC na Predmestí so školami 

a i. inštitúciami pri pomoci 

 dobrá skúsenosť s niektorými aktivitami 

podporujúcimi komunitný život – 

Compas Café, farské centrá, Stanica 

Žilina – Záriečie. 

 zrušenie existujúceho zariadenia 

dočasného bývania 

 nízka informovanosť ľudí 

 malá angažovanosť na komunitnom 

živote mimo cirkevné spoločenstvá 

 chýba bývanie pre ľudí v sociálnej núdzi 

/po rozvode/ 

 chýbajú asistenčné služby pre rodiny 

s deťmi 

 Na MsÚ chýba odborný tím 

zabezpečujúci SPO /terén, sanácia/ 

 Nízke prepojenie a spolupráca 

poskytovateľov sociálnych služieb 

 

BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 potreba vybudovať „krízové“ ubytovanie 

s  nadväzujúce službami (bývanie 

s asistenciou) 

 zriadiť centrum prvej pomoci – 

distribučné /pri klientskom centre 

 zvýšiť dostupnosť špecializovaného 

poradenstva /právnik, psychológ .../ 

 posilnenie komunitného života  - aj mimo 

cirkvi otvorenie cirk. združení ateistom 

 ponuka voľno-časových aktivít dospelým 

    cez záujmové združenia /priestory/ 

 pozvánky na spoločné, kultúrne a iné 

akcie cez letáky, noviny ... 

 dobrovoľníctvo seniorov (poskytovanie 

asistenčných služieb rodinám)  

 zverejňovať príklady dobrej praxe 

/noviny/ 

 zosieťovať poskytovateľov soc. služieb 

 zvyk na inštitucionálne formy pomoci 

 neisté financovanie poradenských služieb 

 pasivita ľudí  /malá participácia na riešení 

problému/ 

 sociálna izolácia ľudí aj organizácií 

/každý sám za seba/ 

 

 

 

 

 



 

SWOT Analýza – Seniori 

 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 základné sociálne služby pre seniorov 

mesto v nevyhnutnej miere už 

zabezpečuje /jedáleň, denné centrá, 

opatrovateľská služba, dlhodobé 

pobytové služby/ 

 záujem Mesta Žilina skvalitňovať 

sociálne služby 

 vytvorenie funkčného pracovného tímu 

pre tvorbu komunitného plánu 

 

 absencia nájomných bytov pre seniorov, 

Penziónov a pod. 

 nedostatok terénnych, ambulantne 

a v domácom prostredí poskytovaných 

služieb, nevyužívajú sa moderné 

spôsoby poskytovania sociálnych služieb 

 chýba denný stacionár 

 chýba hospicová starostlivosť 

 chýba bývanie penziónového typu 

 nedostatočné kapacity opatrovateľskej 

služby  

 opatrovateľská služba sa neposkytuje aj 

cez víkend 

 chýbajú opatrovateľské služby na 

prechodné obdobie / dočasné 

opatrovateľky napr. keď sa trvalo o 

seniora stará rodina, ale napr. počas 

dovolenky potrebujú, aby ich niekto 

zastúpil a nechcú odľahčovaciu službu 

v zariadení pretože senior môže byť 

doma väčšinu času sám - možno doplniť 

monitorovaním seniorov pomocou 

telefónu alebo inými technickými 

prostriedkami/ 

 chýba odľahčovacia služba 

 obedy sa nevydávajú aj cez víkend 

 chýba prepravná služba 

 chýba prepojenie sociálnych 

a zdravotníckych služieb pre seniorov 

a spolupráca mesta, zdravotníckych 

zariadení a lekárov 

 chýba odborné sociálne poradenstvo 

 informácie o sociálnych službách sú 

nedostatočné a pre seniorov všeobecne 

ťažko dostupné  

 nedostatok kvalifikovaného odborného 

personálu na MsÚ 

 chýba systematické odborné vzdelávanie 

a supervízia pre sociálnych pracovníkov 

MsÚ 

 nedostatočná systematická 

a koordinovaná výmena informácií 



a spolupráca medzi mestom 

a poskytovateľmi sociálnych služieb 

navzájom  

BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 dobrovoľníctvo seniorov  

 možnosti získavať financie z EÚ fondov 

na riešenie sociálnych problémov 

občanov mesta aj veľkorysejším 

spôsobom napr. vytvorením 

„multifunkčného“ zariadenia /pre 

seniorov, osoby so ZP...príbuzných/, 

ktoré by zastrešovalo rôzne formy 

sociálnych služieb, vrátane 

informačného strediska 

 vytvorenie Komunitného plánu Mesta 

Žilina a ochota zástupcov 

poskytovateľov sociálnych služieb 

a organizácií zastupujúcich seniorov sa 

aj naďalej k problematike stretávať = 

šanca vytvoriť stálu poradnú pracovnú 

skupinu k riešeniu problémov seniorov 

 

 populácia seniorov v meste porastie 

rýchlejšie ako bude mesto schopné 

zabezpečiť ich potreby v oblasti 

sociálnych služieb 

 nezáujem verejnosti o riešenie 

sociálnych problémov seniorov v meste 

 neistota poskytovateľov /zariadení 

sociálnych služieb/ vo vzťahu 

k financovaniu zo strany samosprávy  

 nedostatok financií pre poskytovateľov 

najmä na zvyšovanie kvality 

poskytovaných služieb 

 rozdielny prístup samosprávy 

k verejným a neverejným 

poskytovateľom sociálnych služieb 

 nedostatok finančných prostriedkov, 

k zabezpečovaniu sociálnych služieb 

 

  



SWOT Analýza – Osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 čiastočná existencia sociálnej siete pre 

danú skupinu klientov 

 existencia centra v MRK lokalite 

 odbornosť pracovníkov a dlhoročná 

skúsenosť práce s cieľovou skupinou 

 existencia niekoľkých terénnych 

programov 

 spolupráca s existujúcimi 

mimovládnymi a cirkevnými organizáciami 

 záujem mesta o riešenie danej 

problematiky 

 

 chýbajúce články v sociálnej sieti 

a podporných systémoch pre danú skupinu 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

rozvoj služieb a ich udržateľnosť 

 neexistencia prestupného bývania 

a asistovaného bývania 

 nevyužívanie inštitútu osobitného 

príjemcu na dávky a príspevky k dávke 

v hmotnej núdzi 

 nedostatočná podpora a práca s deťmi 

zo sociálne vylúčeného prostredia 

 neefektívne riešenie neplatičstva za 

nájomné a služby s tým spojené (riešenie 

napr. prostredníctvom osobitného príjemcu) 

 nedostupnosť možnosti splátkové 

kalendára TKO (MsÚ) a tým 

zneprístupnenie poberania príspevku na 

bývanie 

 absencia koncepcie bývania pre sociálne 

slabé skupiny a deklasovaných občanov 

mesta 

 nedostatočné priestorové vybavenie, 

kapacita poskytovateľov sociálnych služieb 

(ľudia bez domova – nocľaháreň, NC a i., 

MRK) 

 nedostatok zamestnancov a 

dobrovoľníkov 

 nízka miera spolupráce so štátnymi 

inštitúciami, miestnymi rómskymi 

mimovládnymi organizáciami, ktoré by mali 

nevyhnutne kooperovať pri riešení danej 

situácie /Rómovia/ 

 vysoká miera nezamestnanosti u cieľovej 

skupiny 

 predsudky, /latentný/ rasizmus, 

stigmatizácia a i./Rómovia, ľudia bez 

domova/ 

 nevyužívanie všetkých možnosti 

terénnych programov /streetwork/  

 

 

 

 



BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 vytvorenie komunitného plánu sociálnych 

služieb Mesta Žilina 

 vypracovať viac stupňový resocializačný 

program pre klientov – možná prevencia 

patologických javov 

 možnosť implementácia projektov zo 

zdrojov EU /FSR a i./ 

 aktívne zapojenie klientov do riešenia 

vlastných problémov  

 zapájanie dobrovoľníkov  

 vytvorenie priestoru pre vznik nových 

MVO zaoberajúcich sa riešením 

predmetných cieľových skupín 

 zvyšovanie informovanosti o sociálnych 

službách /miestne média a i./ 

 zvýšenie aktivity smerujúcej 

k vyhľadávaniu donorov 

 aplikácia prevenčných programov 

/alkoholizmus.../ 

 zviditeľnenie cieľových skupín 

väčšinovému obyvateľstvu „v pozitívom 

svetle“ /kultúrne akcie, osvetové podujatia 

a i./ 

 zvýšenie sebestačnosti a zamestnanosti 

cieľových skupín / 

 preťaženosť zamestnancov, vyhorenie 

zamestnancov, vysoká miera byrokracie 

 strata záujmu o spoluprácu pri riešení 

vlastných krízových situácii zo strany 

klientov 

 nezáujem o riešenie sociálnej situácie 

občanov soc. vylúčených zo strany 

organizácií poskytujúcich soc. služby 

 dlhodobé neriešenie udržateľnosti už 

ponúkaných sociálnych služieb 

 pretrvávanie nedostatočnej 

informovanosti medzi subjektmi v sociálnej 

sfére 

 zneužívanie mena organizácie /charita/ 

 nevhodné priestorové podmienky 

technické vybavenie 

 zvyk na pomoc (aj napriek tomu, že sú 

vedení k svojpomoci) 

 keďže sa menej času venuje deťom, hrozí 

zhoršenie správania detí 

 

 

  



SWOT Analýza - Osoby so zdravotným postihnutím 

 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 záujem mesta o rozvoj sociálnej oblasti 

 poskytnutie možnosti obyvateľom mesta a 

ich záujmovým združeniam o identifikáciu a 

prezentáciu ich problémov a potrieb v 

sociálnej oblasti  

 rozsah činnosti občianskych a záujmových 

združení, cirkví a ostatných subjektov v 

sociálnej sfére a ich ochota na aktívnej 

participácii pri rozvoji sociálnych služieb. 

 už existujúca sieť inštitucionálnych 

/rezidenčných aj ambulantných/ sociálnych 

služieb a jej potenciál 

 

 nedostatočná informovanosť občanov, 

sociálnych partnerov a aktérov v sociálnej 

oblasti / aj medzi sebou navzájom / 

 nedostatočná miera prevencie a 

poradenstva pre všetky cieľové skupiny a 

absencia včasnej diagnostiky a intervencie 

pre deti so ZP. 

 nedostatočná bezbariérovosť celého 

sociálneho prostredia mesta 

 nedostatok pracovných príležitostí na 

trhu práce pre znevýhodnené sociálne 

skupiny. 

 obmedzená dostupnosť sociálnych 

služieb a podporných služieb pri začleňovaní 

do bežných miest v meste / vzdelávanie, 

práca, bývanie, voľný čas / 

 zastarané prístupy tradičných 

poskytovateľov sociálnych služieb, nízka 

miera poznania potrieb, obsahov a zmien 

v oblasti sociálnych služieb 

 záujem o dobrovoľníctvo v sociálnej 

sfére 

 

BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 nová legislatíva upravujúca vzťahy 

sociálnych služieb a možnosti jej využitia 

komunitou mesta. 

 využitie možností projektového a 

donorského získavania domácich aj 

zahraničných zdrojov na rozvoj sociálnych 

služieb /fondy veľkých podnikateľských 

subjektov, štátne fondy, fondy EÚ apod./ 

 systémovejšie využitie obecných 

masmédií pre informovanosť o dianí v 

sociálnej sfére mesta. 

 profesionalizácia sociálnych služieb na 

území mesta a zabezpečenie vzdelávacích 

programov pre pracovníkov v sociálnej 

oblasti 

 spolupráca a informovanosť 

poskytovateľov sociálnych služieb -- 

nevyhnutný prvok smerujúci k zlepšeniu  

 demografický vývoj populácie nárast 

počtu občanov mesta vyžadujúcich väčšiu 

mieru sociálnych služieb 

 možný odliv kvalifikovaných odborníkov 

zo sociálnej sféry do iných odvetví 

 náročné vytváranie medzirezortnej 

spolupráce odvetví /školstvo, zdravotníctvo 

apod./ na komplexnom riešení situácie a 

potrieb obyvateľov mesta 

 postoje a predsudky zo strany 

zamestnávateľov pri poskytovaní 

pracovných príležitostí marginalizovaným 

znevýhodneným sociálnym skupinám 

komunity 

 prehlbovanie sociálnych, ekonomických 

a vzťahových problémov cieľových 

sociálnych skupín v meste 

 



poskytovaných služieb, sieťovanie 

organizácií, prepojenosť jednak po 

informačnej, /napr. databáza poskytovateľov/ 

ako aj po stránke spolupráce a nadväznosti 

poskytovaných služieb v meste 

 záujem a chuť ľudí vzdelávať sa so 

zameraním na sociálnu sféru 

 

 


