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SWOT analýza za oblast sociálního prostředí 

Silné stránky 

1. funkční systém komunitního plánování sociálních služeb 
2. dobře fungující spolupráce městské části a Úřadu práce 
3. žádné sociálně vyloučené lokality na území MČ Praha 10 
4. aktivity přispívající k aktivnímu stárnutí a ke slučování rodinného a pracovního života 
5. postupné snižování bariérovosti veřejného prostoru a budov 
6. odborná pomoc občanům čelícím předlužení a nabídka dočasného ubytování sociálně potřebným 
7. relativně vysoká míra spokojenosti obyvatel městské části s kvalitou života  
8. relativně nízká míra kriminality na území MČ Praha 10 
9. funkční krizový management na úrovni městské části 
10. systematická podpora dobrovolnictví 
11. významné omezení počtu provozoven hazardu a omezení jejich provozní doby 10–22 hodin 
12. zahájení investiční akce rekonstrukce polikliniky Malešice  
13. příprava realizace nízkoprahového zařízení pro děti a mládež k Botiči 
14. aktivní rodiny s dětmi na území MČ Praha 10 
15. vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí 
16. rodiny se silným vztahem k území MČ Praha 10 – velká znalost prostředí 
17. silné rodinné zázemí (min. 3 členné rodiny) 
18. aktivity komunitních, rodinných či seniorských center/klubů a jejich podpora ze strany MČ Praha 10  
19. podmínky pro volnočasové aktivity (Malešický park, Gutovka, Hamerský rybník) 
20. zohledňování sociálních kritérií při rozdělování bytů 
21. rekonstrukce polikliniky Malešice 

Slabé stránky 

1. chybějící sledovanost vývoj počtu sociálně potřebných domácností 
2. nízká kapacita podpory rodin s dětmi s hendikepem a seniory (např. odlehčovací služby) 
3. žádné akce zaměřené na primární prevenci kriminality 
4. špatný stav nezanedbatelné části bytového fondu 
5. neobsazenost bytů 
6. nedostupné bydlení pro seniory a rodiny s dětmi 
7. průměrné hodnocení podpory rodin ze strany MČ Praha 10 
8. naplněná kapacita jeslí, mateřských školek a rodinných center 
9. nedostatečné kulturní vyžití pro rodiny s dětmi (divadlo, koncerty, kino, kampaně) 
10. poptávka po aktivitách pro rodiče s dětmi převyšuje nabídku  
11. nebezpečné prostory v okolí metra Skalka a Strašnice (výskyt socio-patologických jevů, zanedbané 

veřejné prostranství) 
12. graffiti (Zahradní město, Strašnice – Dětská a Černokostelecká) 
13. pití alkoholu (Vršovice, Náměstí Sv. Čecha, Vinohrady, dětské hřiště v ul. Přípotoční) 
14. výskyt bezdomovců a jejich chování (v okolí metra Skalka, Strašnická, Kubánské náměstí, V Korytech, 

v okolí OC Eden, Průběžná, ZŠ Švehlova, Malešický les, Jesenická, Gruzínská) 
15. nedostatečné služby a kapacity městské policie (OC Cíl, metro Strašnická, Malešice, Skalka) 

Příležitosti 

1. zpracování „Koncepce rozvoje obecního bydlení“ 
2. revize „Zásad pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10“ 
3. aplikace nových zásad pro rozdělení bytů na byty s tržní výší nájemného, v obecním zájmu 

a v režimu dostupného a sociálního bydlení 
4. zohlednění sociálních kritérií při výběru nájemců 
5. vytvoření „Koncepce rodinné politiky“ 
6. optimalizace registrovaných sociálních služeb s ohledem na možnosti finanční podpory (rozpočet 

Magistrátu hl. m. Prahy, fondy EU) 
7. regulace hazardních her na území MČ Praha 10 
8. vypracování veřejných map strážníků 
9. navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality 
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10. využití sebraných dat z pocitových map k realizaci průzkumu zaměřeného na pocit bezpečí obyvatel 
11. zvýšení informovanosti o službách dostupných na území MČ Praha 10 (např. rodiče již při vítání 

občánků) 
12. zvýšení informovanosti o aktuálních bezpečnostních rizicích s důrazem na prevenci 
13. podpora zájmu občanů o dění v obci skrze online i kontaktní participativní aktivity podpora 

rodinných center a navýšení kapacit jeslí a mateřských i základních škol na území MČ Praha 10 
14. zavedení odlehčovacích služeb (pro rodiny s hendikepem, seniory, rodiče samoživitele) 
15. zřízení bezbariérového krizového bytu 
16. realizace nízkoprahového zařízení pro děti a mládež k Botiči 
17. rekonstrukce objektu na křížení ulice U Vršovického nádraží a Rostovská  
18. revitalizace prostor v okolí metra Skalka a Strašnická (pobytové plochy) 

Hrozby 

1. nutnost omezit rozsah poskytovaných služeb z finančních důvodů (zejména nedostatečné 
a nestabilní financování ze strany státu)  

2. nedostatek prostředků na údržbu a regeneraci bytového fondu 
3. omezené množství finančních prostředků MČ Praha 10 na podporu aktivit směřujících k podpoře 

rodin 
4. podfinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby 
5. neochota místních organizací spolupracovat 
6. zákonná opatření a jiné externí vlivy 
7. Neudržitelná, nekoncepční a nepředvídatelná politika centrální vlády 

 
 


