Klíčová oblast 5: Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví SWOT analýza
Pozn.: Červeně zaznamenány připomínky a doplnění, v závorkách jsou vyznačeny preference
členů Řídící skupiny

Silné stránky území MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu
 Fungující charity
 Zajištěná lékařská péče v obcích, základní
zdravotnické služby
 Dostupnost zdravotní péče, přítomnost
nemocnice poskytující ambulantní
i lůžkovou péči
(1x priorita)
 Univerzita III. věku nevím o ní
 Funguje školství 1. stupně
 Lidová škola umění Ždánice, Kyjov
s pobočkami Vracov, Ježov?
 Funguje školství 1. stupně v dostupné
vzdálenosti, malotřídky
RZP – rychlá zdravotnická pomoc

Slabé stránky území MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu
 Místní doprava pro starší a potřebné
 Nedostatečné služby měly bychom asi
rozvinout které
 Chybí byty zvláště pro seniory
(1x priorita)
 Není bezbariérová dostupnost
 Nedostatečná kapacita domů pro seniory,
DPS
 Zneužívání soc. služeb – bytů DPS
 Chybějící finanční prostředky na provoz
škol, rušení škol
 Malá kapacita předškolních zařízení
 Schází pečovatelská péče až do domu
 Nedostatečné vzdělávání učitelů – reakce
na nové věci
 Špatný stav budov školských zařízení (tak
to už je přes míru, tolik škol je
zateplených a opravených a jestli někde
nějaká školička ještě není, tak to není
důvod to paušálně uvádět, vždyť když si to
přečte někdo na ministerstvu, tak náš kraj
bude působit jak někde u zapadlých
vlastenců v pohraničí)
 Nedostatečná vybavenost školských
zařízení v malých obcích
 Chybí učňovský odborný dorost
propojení učňovského školství
s podnikatelskou sférou
 Informovanost občanů ve všech obcích
o komunitním plánování a sociálních
službách na Kyjovsku
 V některých obcích chybí lékař nebo je
nespokojenost s kvalitou lékaře
 Technické vybavení v nemocnicích
 Chybí sociální terapeutické dílny

 Nedostatečná paliativní péče





















Příležitosti pro území MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu
 Možnost vícezdrojového financování
investičních akcí
(2x priorita)
 Externí zdroje financování, dotace EU
(2x priorita)
 nastartování nových forem meziobecní
spolupráce

Ohrožení území MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu
 Uzavření místní nemocnice v rámci
optimalizace sítě poskytovatelů zdravotní
péče 1x
 Nedostatek finančních prostředků pro
nestátní vzdělávací aktivity


 Touha rodičů zlepšovat vzdělávací
systém



 Vznikání lesních školek a dalších nových
forem = pracovní místa



 SOUHLASÍ S FLIPCHARTY











































































