Nízka spolupráca obyvateľov na živote v meste a nedostatočná atraktivita životných a pracovných podmienok pre budúci rozvoj mesta
CHÝBA VYŠŠIA ATRAKTIVITA PROSTREDIA PRE
ŽIVOT V MESTE
( KLESAJÚCI POČET OBYVATEĽOV)

NEDOSTATOK ANGAŽOVANOSTI VEREJNOSTI
NA ŽIVOTE V MESTE A NÍZKY STUPEŇ
SEBAREALIZÁCIE
Nízka participácia
a spolupráca na
verejnom živote

Rezervy
v dobudovaní verej.a
štát.správy a prístupe
k informáciám
Nízky podiel
využívania MVO
v rozvoji
Nízka
participácia
verejnosti na
verejnej správe
a prerozdeľovaní
zdrojov
Nízka
efentívnosť
prenosu
informácií k
občanovi
Zložitosť
administratívy

Absencia širšej
podpory rozvoja
mesta

Chýba
organizovanosť,
aktivizácia a
spolupráca (MVO)
Nezáujem
mladých ľudí
o organizovanosť
(nedôvera, existenčné
problémy, bariéry,
sebavedomie)

Nezáujem na
participácii vo
verejnom živote
Nedostatočná
podpora činnosti
MVO

Nedostatočné
techn. a person.
podmienky
úradov
Zložitosť
administratívy
z hľadiska
procesov a
legislatívy
Pretrvávajúca
kriminalita
Potreba
dobudovania v
prístupoch pre
nepočujúcich
a telesne
postihnutých

Chýba vzťah
k prostrediu
a budovanie
genius loci

Nespolupráca
MVO a širšej
verejnosti-chýba

Absencia
vlastných
projektov
spolupráce (MVO,

Chýba
koordinátor aktivít
projektov rozvoja
(podpora aktivít
občanov)
Málo propagácie
o úspechoch a
činnosti MVO
Chýba záujem o
dobrovoľnícku
prácu

Nedostatočné uplatnenie
ekologického myslenia do
života

Nedostatočné
zabezpečenie
kvality života

Nepripravenosť na nárast
skupín odkázaných na
sociálnu pomoc

Nedostatočná
inklúzia sociálne
odkázaných

Nedostatočné
podnikateľské
prostredie

Nevyužitý potenciál
výroby, priemyslu a
služieb

Nedostatočná
vybavenosť pre
bývanie,oddych a
regeneráciu

Zaradenie územia
do zóny
znečistenia ŽP –
bariéra atraktivity

Nedostatok
podmienok a
príležitostí pre
život v meste

Nedostatočné
využívanie
prevencie

Nárast
nezamestnanosti
a nárast sociálne
odkázaných

Nedostatočná
integrácia skupín
odkázaných na
soc. pomoc

Nedostatočný
rozvoj podnikov
a vznik nových
prac. príležitostí

Nedostatočné
využitie
potenciálu pre
podnikanie

Slabá osveta a
propagácia
pozitívnych
príkladov riešení

Zastaralé techn
vybavenie škôl
a školských
zariadení

Potreba
rekonštrukcie a
dobudovania
základnej
vybavenosti

Zaradenie územia
mesta medzi
okrsky so znač.
narušeným
prostredím

Nepripravenosť
nových
rozvojových lokalít

Nedostatok
záujmu
o dobrovoľnú
prácu a charitu

Narastá chudobná
vrstva
obyvateľstva

Chýba koncepcia
sociálnej inklúzie

Málo
atraktívnych
povolaní

Nepripravené
pozemky

Nepripravenosť
ludí na pracovný
život

Nízka podpora
samozamestnania

(zdravotníctvo, šport,

Nedostatočné
zabezpečenie
základných
životných potrieb

Nedostatočná
integrácia ľudí
v hmotnej núdzi

Nízka hodnota
pracovnej sily

Chýbajú nájomné
byty pre ľudí
v hmotnej núdzi

Odovzdanosť
a absencia pocitu
spoluzodpovedno
sti
Nízke vedomie
občanovlokalpatriotizmus
Pretrvávajúce
problémy so
sociálnopatolog.
javmi
(alkoholizmus,závisl
osti, xenofóbia)

mládeže ai.)

Chýbajú občania lídri a vzory

Nedobudovaná
základná
infraštruktúra

Málo flexibilná
štruktúra
vzdelávania

(granty,sponzoring)

spoločná platforma

Neprehľadnosť
úradov a ich
prístup k
občanovi

Odchod za prácou a
únik mladých
vzdelaných z mesta

NEDOSTATOČNÉ MNOŽSTVO A
RÔZNORODOSŤ PRACOVNÝCH
MIEST

HROZBA
SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

Chýbajú
motivačné
programy pre
občanov
Nedostatok širšej
interaktiv. práce
s mládežou -

Nedostatok
príležitostí pre
mladých a
vzdelaných
Nedostatočná
motivácia
a stimulácia vo
vzdelávaní
Málo rozvinutá
spolupráca
zamestnávateľov
so školami
Nízka stabilizácia
talentov a
mládeže
Problematická
integrácia žiakov
v systéme
vzdelávania
Chýba viac
projektov
mimoškolského
vzdelávania
(vzdelávanie
dospelých, špecializ.
skupiny ludí)

kultúra, sociálne zar.,

Zastaralá
techn.infraštrukúta
v niekt. častiach
(častá poruchovos,
nedobudované siete)

Nedostatočné
zázemie pre relax
a vyžitie mladých
Nedobudovaná
športová
vybavenosť
(šport.areály pri školách,
cyklochodníky,
telocvične)

Problémy
s vysporiadaním
vlastníctva
k pozemkom na
verejné účely
Chýbajú priestory
pre oddych a relax
Nedoriešená
bezbariérovosť a
prístupnosť do
verej. zariadení
a v zariadeniach
pre
hendikepovaných

Environmentálne
záťaže
z priemysel.
výroby
Nedobudované
parky a plochy
zelene pre
aktívny oddych
Chýba lepšia
starostlivosť
o vod. toky
a protipovodňová
ochrana
Neuspokojivý
zdravotný stav
obyvateľstva
Nízk efektivita
environmentálne
ho vzdelávania a
osvety
Nedostatok
aktivít na ochranu
ŽP

(chýbajú financie na
cesty TI)

Znečisťovanie
verejných priestorov
(detské ihriská, zeleň,
vandalizmus)

Nevyprofilovaný
imidž mesta (CI,
kult. pamiatky, atrakcie
.

Málo profesionálny
výkon činnosti
niektorých byt.
spoločenstiev
Nevyužitý
potenciál talentov

Nedostatok
pracov.príležitostí
pre uplatnenie
mladých
a vzdelaných ľudí

Nízka účasť BS na
riešení problémov
bývania
a verejných
priestorov
Vysoké ceny
nájmov

Nedostatok
zariadení
sociálnej pomoci
a prevencie
Nedostatok
financií na
kapitál. vydavky
soc. starostlivosti
Nízka spolupráca
s cirkvou-charitné
domy
Nízke povedomie
o sociál.službách
Nedostatočné
podmienky pre
využitie
šport.zariadení
zdravotne
postihnutými
Nedostatočný
systém
vzdelávania
v ZSS.

Náročné
podmienky
podnikania
Málo
prac..príležitostí
pre základné
vzdelanie
Vysoká rómska
nezamestnanosť,
Predsudky
k Rómskej
menšine
Nedostatok
prac.miest pre
vyššie vzdelanie
Chýbajú vzdelaní
Rómovia

Nárast osamelých
a prestárlých
obyvateľov v
bytovkách
Chýbajú
zariadenia ako:
penzión, útulok pre
bezdom. týr.ženy,
stacionár, hospic,

Nedostatok
zariadení pre
hendikepovaných
Výskyt
sociál.patologic.
javov (Kortina)

Nedostatok
podpory
integrácie

Nízka
angažovanosť
podnikov
v politike
zamestnanosti
Nedostatok
alternatívnej
výroby
Závislosť
prac.miest
na podnikoch AL
Rezervy
v modernizácii
podnikov
Nedostatok
kvalifikovanej
pracov. sily
Negatívne
vplyvy
globalizácie
Nedostatok
podpory malým
a stredným
podnikateľom.,
chýba sieť
inštitúcií

(vlastnícke vzťahy)

Nevyužité
plochy výroby a
priemyslu
Nedostatočne
využitá
poľnohosp.pôda

Málo nových
investorov
výroby
Absencia
znalostnej
ekonomiky a
málo ľahkého
priemyslu
Nevyužitá
kapacita
vzdelaných ľudí
Slabé zázemie
pre novú
prac.silu
Chýba lepšie
využitie krajiny v
cest.ruchu, a
hospodárení

Nevyužitý
potenciál pre
cestovný ruch

