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Stromy problémov

Pracovná skupina pre sociálnu oblasť - sociálne služby, komunitný rozvoj,
prevencia pred patologickými javmi, bývanie, zdravie (PS2)

Následky:

Zníženie atraktivity života v mestskej časti

Prehĺbenie problémov na základe absencie sociálnych služieb

Nízky počet nájomných bytov Chýbajú kluby mládeže

Absencia zariadení
pre seniorov

Absencia sociálnych
služieb pre ľudí bez

domova

Poddimenzované
opatrovateľské služby

Poddimenzované
terénne sociálne

služby

Problém: poddimenzovanie sociálnych služieb

Príčiny:

Absencia funkčnej databázy a celkovo dát
v oblasti sociálnej starostlivosti v mestskej

časti

Nevhodná distribúcia
rozpočtových

prostriedkov na
jednotlivé oblasti

Obava politikov pri
kontroverzných
rozhodnutiach

Chýba komunitný plán
sociálnych služieb

Málo pracovníkov
v miestnom úrade

Nedostatok financií
v miestnom rozpočte

Negatívne nastavenie
verejnosti voči

niektorým cieľovým
skupinám
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Následky:

Nižší efekt investovaných finančných
a personálnych zdrojov

Komunity si nepomáhajú sami, odkázanosť na
pomoc zo strany samosprávy

Polarizácia trvalých a prechodných obyvateľov Anonymita, vznik konfliktov, ťažká diskusia,
ťažké hľadanie riešení

Nízka angažovanosť v komunitách
Rozdrobenosť aktivít, chýbajú malé lokálne

aktivity, ktoré by znižovali anonymitu, sieťovali
komunity

Problém: chýbajúca komunitná práca a komunitné organizovanie

Príčiny:

Náročnosť budovania komunity v Dlhých
dieloch

Nemáme odborníkov
na komunitné
organizovanie

Nemáme finančné zdroje
na personálne zdroje a

aktivity

Dlhé diely: časté prechodné bývanie,
preľudnenie, oddelenosť od Karlovej Vsi Komunitná práca, komunitný rozvoj nie je prioritou
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Následky:

Konflikty okolo verejného priestoru v Dlhých
dieloch medzi komunitami Chýbajú možnosti využitia verejného priestoru

Málo verejného priestoru
v Dlhých dieloch

Nedostatočná revitalizácia
prirodzených existujúcich

centier v Karlovej Vsi

Chýba centrum, promenáda,
bezbariérový priestor, kde by

boli viditeľní aj „vozíčkári“

Problém: zahustenosť priestoru, geografické a demografické nevýhody

Príčiny:

Blízkosť univerzít, študenti
chcú bývať

Neriešenie prepojenia
podporuje individuálnu

dopravu

Doprava a priestory sa
neplánujú s ohľadom na

sociálny a komunitný rozvoj

Kopcovitý terén,
bariérovosť Dlhých

Dielov

Nesystematické
zastavanie
priestoru

Zle riešená verejná
doprava v rámci
mestskej časti

Mikro-priestory pre
využívanie verejnosťou

nie sú plánované a
riešené


