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SWOT analýza za oblast zdraví 

Silné stránky 

1. existence „Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb“ 
2. dobře fungující systém komunitního plánování sociálně-zdravotních služeb 
3. fungující spolupráce s organizacemi poskytujícími zdravotnické a sociálně-zdravotní služby 
4. množství rozmanitých pohybových aktivit na veřejně přístupných hřištích a sportovištích ve správě 

městské části 
5. rozsah aktivit pro seniory 
6. rostoucí naděje dožití mužů i žen (stoupající dožití, spíše než absolutní číslo v celopražském 

srovnání) 
7. dlouhodobý terénní program pro uživatele návykových látek 
8. podpora a propagace dárcovství krve 
9. úspěšný provoz Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) 
10. zahájení investiční akce rekonstrukce polikliniky Malešice 
11. pořízení projektové dokumentace pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež k Botiči 
12. zprovoznit tělocvičnu ZŠ Švehlova 
13. široká nabídka sportovních aktivit a sportovních zařízení 
14. velký počet sportovních spolků a klubů a jejich aktivity 

Slabé stránky 

1. nezpracování programu Zdraví 21, nepravidelné vyhodnocování cílů agendy Zdraví 21 
2. nezpracování zdravotního plánu 
3. chybějící systém sledování vybraných zdravotních rizik a chorob (sledováno na úrovni hl. m. Prahy) 
4. značný počet kuřáků mezi mládeží 
5. zhoršování zázemí pro pohybové aktivity na území městské části v důsledku nedostatků financí 
6. technický stav některých sportovišť 
7. nevyužívání sportovních zařízení v dopoledních hodinách 
8. nevyužívání sportovních hřišť při základních školách pro veřejné sportování 

Příležitosti 

1. Zdraví 21 v rámci pravidelné aktualizace strategie pro zdravotní služby 
2. realizace dotazníkového šetření zjišťující spokojenost a potřeby obyvatel v sociálně-zdravotní oblasti 
3. rozvoj a podpora spolupráce městské části s organizacemi poskytujícími zdravotnické, sociální 

a návazné služby 
4. vytvoření „Koncepce rodinné politiky“ 
5. zvýšení informovanosti o službách dostupných na území MČ Praha 10 
6. každoroční pořádání akcí na podporu zdraví a zdravého životního stylu 
7. zajištění efektivního a transparentního rozdělování dotací na sport a volnočasové aktivity 
8. finanční podpora trenérů mládeže 
9. rozvoj sportovních aktivit (cvičení maminek s dětmi, kvalitní síť cyklostezek, aj.) 
10. otevření školních hřišť veřejnosti 
11. rekonstrukce hřišť školních, dětských, sportovních, pro seniory i dopravních 
12. zvýšená míra osvěty ve školách na téma škodlivosti a následků kouření, užívání drog, nezdravého 

životního stylu, pohlavních chorob aj. 
13. osvětová kampaň o paliativní péči ve spolupráci s organizací Cesta domů 
14. spolupráce s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady 
15. další rozvoj podpory dárcovství krve 
16. optimalizace služeb pro seniory 
17. podpora rodinných center v MČ Praha 10 
18. rozvoj odlehčovacích služeb (pro rodiny s hendikepem, seniory, rodiče samoživitele) 
19. ve vybrané lokalitě zajištění základní sociálně-zdravotní péče pro lidi bez domova 
20. rozšíření nabídky jídelen pro dospělé tak, aby uspokojila i osoby se speciálními dietními potřebami 
21. WC kompas – zavedení aplikace s informacemi o veřejně přístupných toaletách na Praze 10 
22. rekonstrukce polikliniky Malešice 
23. rekonstrukce hřiště Gollova 
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24. výstavba Sportovní haly Přípotoční 
25. vznik Komunitně-volnočasové zóny Vršovice u Gymnázia Přípotoční 
26. výstavba haly a hřiště Solidarita 
27. rekonstrukce plaveckého areálu Eden 
28. rekonstrukce stadionu Ďolíček 

Hrozby 

1. nutnost omezit rozsah poskytovaných služeb z rozpočtových důvodů 
2. rostoucí počet uživatelů návykových látek mezi dětmi a mládeží 
3. nedostatek finančních prostředků na činnost sportovních zařízení a spolků 
4. podceňování“ “ nevrcholového” sportu 
5. snižování zájmu o trenérství 
6. Neudržitelná, nekoncepční a nepředvídatelná politika centrální vlády 

 
 
 


