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Analýza SWOT
Sociálna oblasť - sociálne služby, komunitný rozvoj, prevencia pred
patologickými javmi, bývanie, zdravie
Analýza silných a slabých stránok je výsledkom dohody pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR
(PS2). Silné a slabé stránky sú charakteristikami, ktoré má mestská časť v súčasnosti. Príležitosti
a ohrozenia sú vplyvmi z vonkajšieho prostredia, na ktoré mestská časť nemá vplyv, ale mala by
ich v budúcom rozvoji akceptovať, alebo využiť.
Silné stránky

Slabé stránky

Sociálne služby
- na území mestskej časti existujú sociálne
služby pre ľudí so zdravotným postihnutím
v detskom a produktívnom veku,
- funkčná opatrovateľská služba,
- motivovanosť subjektov sociálnych služieb
v mestskej časti spolupracovať,

Sociálne služby
- chýbajú priestory a služby pre ľudí bez
domova,
- absencia funkčnej databázy a celkovo dát
z oblasti sociálnej starostlivosti,
- absencia zariadení sociálnych služieb
a zariadení pre seniorov,
- poddimenzované terénne sociálne služby,
- poddimenzovaná opatrovateľská služba odhadovaný počet potenciálnych klientov,
ktorí by podľa normatívov potrebovali
opatrovateľskú službu v Karlovej Vsi, je 340
ľudí - máme 30 opatrovateliek, len 70 ľudí
túto službu využíva,
- absencia sociálnych služieb pre ľudí bez
domovov,
- chýba Komunitný plán sociálnych služieb.

Komunitný rozvoj
-

-

Komunitný rozvoj
- rozdrobenosť aktivít,
ochota mestskej časti a organizácií tretieho - nízka angažovanosť v komunitách – ťažko
sektora spolupracovať, s miestno
získavame členov do rodinného centra,
samosprávou môžeme priamo
- Dlhé diely sú oddelené od Karlovej Vsi,
komunikovať,
budujú si ťažko komunitu,
schopnosť mamičiek z rodinného centra
existencia fungujúcich materských centier,
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urobiť mapu bariér (pohybu v mestskej
časti),
- mestská časť má nezávislé vedenie,
- aktivity dvoch farností v Karlovej Vsi –
tábory, „stretká“, spoločenstvá,
- veľa formálnych a neformálnych skupín
občanov, ktoré chcú byť aktívne – cirkevné
spoločenstvá, rodinné centrá, športové
kluby, kluby seniorov, Karloveské centrum
kultúry,
Bývanie
- dosiahnuteľnosť prírody; možnosti pre
šport a rekreáciu - Zoologická záhrada,
Botanická záhrada, lodenica, vysoké školy,
ZUŠ, folklórne súbory, KŠK (Karloveský
športový klub),
- slabá priemyselná zástavba, málo
priemyslu,
- životné prostredie – lesy, Karloveské
rameno,
- možnosti športového využitia,
- bezpečnosť občanov,

Bývanie
-

-

-

-

Samospráva
- odborníci na Miestnom úrade,
- ochota mestskej časti riešiť a reagovať na
problémy,
- samospráva mestskej časti má samostatné
kompetencie v sociálnej oblasti, je
autonómna,

chýbajúce centrum – priestor, ktorý by sme

vnímali ako centrum,
zápchy v doprave v špičke,
chýbajú CVČ pre deti a kluby mládeže,
málo športovísk,
chýbajú ihriská s plateným dozorom,
správcom,
Dlhé diely: anonymita, migrácia
obyvateľov, veľa prenajatých bytov,
prechodné bývanie („staviame dom“),
preľudnenie Dlhých dielov, boj o kúsok
priestoru, konflikty okolo verejného
priestoru na Dlhých Dieloch (psíčkari,
mamičky s deťmi, parkujúci vodiči),
Dlhé diely: polarizácia miestnych
a cezpoľných, ktorí neplatia dane, nemajú
identitu, problémové parkovanie,
nízky počet nájomných bytov.

Samospráva
- nedostatok financií (príjmy, ktoré
prichádzajú do miestneho rozpočtu), MČ,
ktorá má v porovnaní s inými mestskými
časťami najnižšie príjmy,
- v porovnaní s inými úradmi máme na
sociálnom odbore najmenej pracovníkov –
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4,3,
Územie
- štandardné demografické zloženie (Dlhé
Diely nám robia dobré zloženie),
- vhodná geografická poloha pre vznik
sociálnych služieb aj pre širšie územie ako
je mestská časť.

Územie
- Dlhé diely - bariérovosť, kopcovitý terén,
- chýbajúce priestory pre aktivity, problém
s verejným priestorom,
- členitý chotár - zložitá prístupnosť pre
opatrovateľky.

Príležitosti
proces transformácie
a deinštitucionalizácie,
existencia nízkoprahových služieb v rámci
mesta Bratislava,
možnosti získania externých finančných
prostriedkov z grantov apod..

Ohrozenia
starnutie populácie vyvolá zvýšenú
potrebu sociálnych služieb, môže priniesť
zvýšené sociálne vylúčenie v rámci
komunity,
prehlbovanie predsudkov voči sociálne
vylúčeným skupinám, polarizácia
spoločnosti,
nedostupnosť eurofondov pre Bratislavu.

-

-

-

-

