
S-Silné stránky W-Slabé stránky

opatrovateľská služba, zariadenie pre 

seniorov, klub dôchodcov, príprava 

komunitné plánu sociálnych služieb, 

aktivita seniorov , súdržnosť seniorov, 

terénna sociálna práca, dostatočná 

ponuka sociálnych služieb, odborná 

úroveň zamestnancov, dostupnosť 

služieb, podpora zo strany mesta

pasivita seniorov, nedostatok financií, 

neinformovanosť, nezáujem seniorov, postoj 

spoločnosti a rodín k problémom seniorov, 

legislatíva, opatrovateľská služba len v 

pracovných dňoch

O-Príležitosti T-Ohrozenia

terénna sociálna práca, rozširovanie 

služieb pre seniorov, súčasné široké 

spektrum služieb, využitie ponúk 

seniorov na pomoc a spoluprácu, 

zvyšovanie kvalifikácie odborných 

zamestnancov, zapojenie 

dobrovoľníkov, zvýšenie 

informovanosti seniorov

nedostatočné priestorové možnosti denného 

centra, nedostatok financií, nízke finančné 

ohodnotenie sociálnych pracovníkov, 

narastanie počtu osamelých seniorov, 

beznádej, depresia, nechuť k životu - pasivita 

seniorov, nízke príjmy seniorov a tým znížená 

možnosť platiť si aj štandardné služby

SWOT analýza

SENIORI
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široké spektrum sociálnych 

služieb, odborná úroveň 

zamestnancov , informovanosť o 

sociálnych službách, dostupnosť 

sociálnych služieb (aj cenová), 

záujem mesta o riešenie 

problémov zdravotne 

postihnutých

nedostatok financií, nedostatočná 

bezbariérovosť v meste, legislatíva, málo 

pracovných príležitostí pre zdravotne 

postihnutých, nízka informovanosť, 

nedostatok terénnej sociálnej práce v 

cieľovej skupine

O-Príležitosti T-Ohrozenia

spolupráca so združeniami 

postihnutých, zavedenie 

prepravnej služby, zvyšovanie 

kvalifikácie odborných 

zamestnancov, informovanosť 

podľa druhu postihnutia

nedostatok financií, predpoklad nárastu 

počtu zdravotne postihnutých, slabé 

finančné ohodnotenie sociálnych 

pracovníkov
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SWOT analýza

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ
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nárast počtu detí, dostatočná sieť 

škôl a školských zariadení v meste, 

odbornosť pedagogického 

personálu, široká ponuka 

voľnočasových aktivít pre deti a 

mládež v meste,

absencia organizácie - 

združenia zastrešujúceho 

danú problematiku, tendencia 

rozpadu rodín - vysoká miera 

rozvodovosti v meste, 

nedostatok financií, chýba 

napr. materské centrum, 

nezáujem príslušníkov 

cieľovej skupiny o riešenie 

konkrétnych problémov

O-Príležitosti T-Ohrozenia

perspektíva zriadenia materského 

centra, zvyšovanie vzdelanosti detí 

a mládeže, hľadanie riešení v 

oblasti aj prostredníctvom 

plánovania komunitných 

sociálnych služieb, zvyšovanie 

informovanosti cieľovej skupiny, 

zapájanie dobrovoľníkov, záujem 

mesta na riešení problémov

obmedzené priestorové 

kapacity v materských 

školách, nedostatok financií, 

finančné problémy rodín, 

bytové problémy, nedostatok 

pracovných príležitostí v 

regióne, čo vedie k rozpadu 

rodín, nezáujem cieľovej 

skupiny o konkrétne riešenia
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SWOT analýza

RODINY S DEŤMI
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terénnna sociálna práca v 

komunite, dobrá spolupráca 

mesta s úradom práce, 

dostatočné informácie a 

zmapovanosť komunity, 

prispôsobivosť časti komunity, 

solidarita, záujem mesta o 

riešenie problémov komunity, 

terénni sociálni pracovníci 

pochádzajúci z radov komunity-

znalosť problémov komunity

nízka úroveň vzdelania v cieľovej 

skupiny, nezamestnanosť, 

predsudky majority voči 

komunite, stereotypy v správaní 

príslušníkov komunity, 

nedostatočné materiálno-

technické vybavenie terénnej 

sociálnej práce, slabé 

ohodnotenie terénnych 

sociálnych pracovníkov

O-Príležitosti T-Ohrozenia

vytvorenie rómskeho 

komunitného centra, podávanie 

projektov z fondov EÚ na riešenie 

problémov komunity, 

vypracovanie komunitného plánu 

sociálnych služieb, vypracovanie 

Lokálnej stratégie komplexného 

prístupu, spolupráca s rómskymi 

združeniami, využívanie kladných 

vzorov, legislatíva - snaha riešiť 

systémovo problém

početnosť komunity v meste, 

nedostatok financií, zlá sociálna 

situácia v komunite, chudoba, 

absolútna neprispôsobivosť časti 

komunity, zlý zdravotný stav v 

komunite, rozšírenie závislosti na 

návykových látkach v komunite, 

pasivita časti príslušníkov 

komunity
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SWOT analýza

MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY


