
  
Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia Marginalizovaná komunita 25.11.2015, Trnava  

Silné stránky Slabé stránky - záujem mesta Trnava riešiť problematiku marginalizovaných komunít - existencia Komisie pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov - existencia a činnosť komunitného centra - spolupráca so základnými školami  - aktívna práca cirkvi (predovšetkým farnosť Tulipán) s marginalizovanými komunitami - spolupráca s mestskou a štátnou políciou, zriadenie policajného okrsku na ulici Coburgova - odbornosť sociálneho odboru MsÚ Trnava -  spolupráca a podpora zo strany sociálneho odboru VÚC - spolupráca lekármi, predovšetkým pediatrami - činnosť terénnej sociálne práce (TSP) na MsÚ, resp. na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - aktívna činnosť občianskeho združenia OTVORENÉ SRDCE o.z. v riešení problematiky závislostí - existencia krízového strediska a azylového domu - organizovanie futbalového turnaja detí z rómskej komunity - zapájanie rómskych detí zo ZŠ do vystúpení na mestských kultúrnych podujatiach - činnosť združenia STORM – podpora terénnej sociálnej práce pre všetky marginalizované skupiny 

- málo organizácií venujúcich sa marginalizovaným komunitám  - nedostatok voľnočasových aktivít po vyučovaní pre deti z rómskych komunít - negramotnosť, nedokončené základné vzdelanie Rómov (a následná zlá uplatiteľnosť na trhu práce) - zamestnanecká diskriminácia Rómov – nevytváranie pracovných miest pre príslušníkov rómskeho etnika (skrytá diskriminácia) - celkové negatívne vnímanie marginalizovaných komunít majoritou  - nedostatok miest v predškolských zariadeniach  - problematika zničených mestských nájomných bytov, problém s neplatičmi  - chýba komplexná stratégia riešenia problematiky marginalizovaných komunít  - nízke právne povedomie, nízka dôvera k inštitúciám 

Príležitosti Ohrozenia - využitie a realizácia komplexnej stratégie riešenia problematiky marginalizovaných komunít - možnosť väčšej angažovanosti tretieho sektora  - sieťovanie organizácií venujúcich sa oblasti sociálnych služieb pre marginalizované komunity - dobrovoľníctvo  - spoločná verejné kultúrne, spoločenské a športové aktivity majority a minority - čerpanie zdrojov EÚ - využívanie mestských médií na šírenie informovanosti o tzv. „dobrých príkladoch“ v oblasti marginalizovaných komunít - prezentácia organizácií a nimi poskytovaných sociálnych služieb v mestských médiách - participácia prijímateľov sociálnych služieb na riešení ich problémov  

- zvýšený výskyt sociálno-patologických javov  - ekonomická situácia, generačne reprodukovaná chudoba - xenofóbia a predsudky obyvateľov mesta - nezamestnanosť, zhoršená finančná situácia obyvateľov a následná kriminalita - chýbajúce finančné a ľudské kapacity  - syndróm vyhorenia pracovníkov v sociálnych službách – odchod a zrušenie organizácií - narastajúci počet prijímateľov sociálnych služieb v oblasti marginalizovaných komunít  - nedostatočné a neaktuálne poznatky o marginalizovaných komunitách, nedostatočná štatistika o počte a štruktúre obyvateľov spadajúcich do skupiny marginalizovaných komunít - politizácia problému marginalizovaných komunít  - zhoršujúca sa sociálno-ekonomická situácia 
 

 


