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Úvod 

Hlavní důvod a motivace mého studia sociální práce byla osobní životní 

zkušenost, která rovněž ovlivnila i výběr tématu mé absolventské práce. Již při nástupu 

do vyšší odborné školy jsem byla přesvědčená, že mojí cílovou skupinou jsou senioři, 

což jsem si během tří let studia potvrdila. V Čelákovicích bydlím již 28 let a zajímá mě, 

jak se zde občanům žije. Ve své absolventské práci jsem tedy propojila tyto dvě 

skutečnosti a z toho vzešlo téma „Senioři jako klienti sociálních služeb ve městě 

Čelákovice“. 

 

Myslím, že informovanost obyvatel naší republiky o životě seniorů se pomalu 

začíná zlepšovat, ale otázkou je, zda se zlepšuje i informovanost seniorů o možnostech, 

které jim nabízí naše společnost prostřednictvím sociálních služeb. Mají dostatek 

informací, kam se obrátit v případě nenadálé události, nemoci, nebo ztráty blízké 

osoby? Vědí, jaké možnosti jim mohou nabídnout sociální služby? Vědí, jak a kde o 

takové služby požádat? A na druhou stranu jsou jim tyto služby dostatečně 

prezentované? To všechno jsou otázky, na které chci ve své práci hledat odpovědi.  

 

V teoretické části představím pojmy, které se vztahují k dané problematice. 

Popíšu, koho všeho můžeme nazývat seniorem, na jaké věkové kategorie se v 

současnosti stáří dělí a jaké změny stárnutí přináší. Uvedu základní charakteristiku a 

členění sociálních služeb a v krátkosti představím i město Čelákovice. V praktické části 

budou těžištěm mé práce především výsledky z dotazníkového šetření a informace o 

dohledaných sociálních službách pro seniory ve městě. Získané údaje, by po patřičném 

vyhodnocení, mohly poskytovatelům sociálních služeb v Čelákovicích posloužit jako 

dobrý zdroj informací a napomoci třeba k cílenému zlepšení v určité oblasti sociálních 

služeb nebo přehledně zpracované sloužit seniorům jako adresář poskytovatelů. 

 

Zdrojem mé práce budou monografie, odborné publikace a demografické údaje 

získané z evidence obyvatel Městského úřadu v Čelákovicích. 
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1 Cíl absolventské práce 

Zmapovat sociální služby pro seniory v Čelákovicích a zjistit, jaká je informovanost 

občanů o možnostech sociálních služeb a jejich nabídce v tomto městě. 
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2 Teoretická část 

2.1 Stárnutí, stáří, senior 

 Lidský život je rozdělen na několik životních etap. Postupně procházíme přes 

dětství, dospělost až ke stáří. To, v jaké etapě se člověk nachází, určuje věk, který je dán 

datem narození. Chronologický věk se počítá od narození jedince až do jeho smrti. 

 

 V historii se lidé nedožívali tak vysokého věku jako dnes, ale určité procento lidí 

dosáhlo na věk, který bychom dnes mohli označit jako stařecký. Po fyziologicko-

biologické stránce vypadalo stárnutí pravděpodobně stejně jako dnes. Dokladem nám 

může být Ottův naučný slovník z roku 1897, který stárnutí, neboli involuci, popisoval 

takto: „V involuci ochabuje činnost všech ústrojů tělesných proto, že ztráta ústrojných 

látek následkem úkonů jejich nedovede se tak rychle nahrazovati jako v mládí nebo v 

období mužném. Proto objevuje se náchylnost k churavění nebo k různým nemocem, 

hojení trvá pravidelně déle nežli v mladším období a jako ubývá pružnosti a hbitosti v 

úkonech tělesných, dostavuje se i menší pružnost duševní a stav tento konečně přechází 

v marasmus, kterým se vyznačuje pokročilé stáří.“ [OTTŮV SLOVÍK NAUČNÝ, 1998, s. 

709] 

 

 V dnešní době se stárnutí popisuje jako přirozený, ale neodvratný proces, 

kterým prochází každý jedinec. Dochází při něm k postupnému opotřebování všech 

buněk lidského těla a je velmi individuální. Vliv na něj mají vrozené genetické 

předpoklady, životní prostředí a životní styl člověka. Stárnutí je komplexní proces a lze 

ho posuzovat a hodnotit podle různých kritérií: biologického stavu organismu, 

psychického zdraví, kognitivní výkonnosti, sociálních schopností a dalších. V každém z 

ukazatelů může být odlišný stupeň míry stárnutí. [KŘIVOHLAVÝ, 2011]  

 

 Výsledným procesem stárnutí je vlastní stáří, nebo také sénium, které je tak 

poslední ontogenetickou vývojovou etapou života člověka, přičemž každá z etap má své 

specifické znaky. [PACOVSKÝ, 1990] 
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 Pro označení starého člověka se dnes nejvíce používá pojem senior. S tímto 

termínem se můžeme také setkat při rozlišování staršího ze dvou nositelů téhož jména i 

příjmení. V některých odborných a historických textech je možné objevit ještě 

zastaralejší název pro seniora → gerón, který pochází z řečtiny a odvozuje se od něj 

věda zvaná gerontologie. [HAŠKOVCOVÁ, 2012] 

 

 Členění stáří v posledních desítkách let doznalo značných změn. Jedním z 

důvodů je, že dochází k prodlužování průměrného věku lidí, ale myslím, že je zde i 

souvislost s postupným navyšováním roků, kdy se odchází do starobního důchodu. O 

jak velký posun se jedná, nám může přiblížit srovnání se situací v 70. letech 20. století, 

kdy byl do kategorie starých lidí automaticky zařazen každý, kdo odešel na penzi. Zde se 

jednalo o věkové rozpětí mezi 54 - 58 let u žen, záleželo na počtu 

narozených/vychovaných dětí, u mužů bylo touto hranicí dosažení 60-ti let věku. Podle 

současného členění Světové zdravotnické organizace (World Health Organization → 

WHO), které je u nás hojně používané, by tito lidé dnes spadali do kategorie střední, 

nebo též zralý věk. 

 

Členění druhé poloviny lidského života dle WHO: 

 45 – 59 let střední nebo též zralý věk, 

 60 – 74 let vyšší věk nebo rané stáří, 

 75 – 89 let stařecký věk nebo vlastní stáří, 

 90 let a výše dlouhověkost. [HROZENSKÁ, 2013] 

 

 Pro zajímavost zde uvádím, jak vypadá věková struktura dle WHO ve městě 

Čelákovice (viz níže). Dále se budu vývojem počtu obyvatel zabývat ve stati nazvané 

demografické údaje, kde budu pracovat s věkovým členěním, které používá Český 

statistický úřad → ČSÚ. 
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Věková struktura druhé poloviny lidského života dle WHO ve městě Čelákovice (i se 

spádovými obcemi Záluží, Sedlčánky, Císařská Kuchyně ) k datu 31.12.2013  

 45 – 59 ………………… 2029 osob, 

 60 – 74 ………………… 1972 osoby, 

 75 – 89 …………………… 629 osob, 

 90 let a výše ……………. 45 osob.  

[zdroj: vlastní dle MěÚ Čelákovice, odbor pro občanské záležitosti] 

2.2 Příprava na stáří 

Helena Haškovcová ve své knize Fenomén stáří rozděluje období stáří na 3 

etapy: dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou přípravu na stáří. Dlouhodobá fáze 

je vlastně synonymem celoživotní přípravy. Jde o společnou práci jak samotného 

jedince, tak i společnosti, která musí vytvořit vhodný koncept přípravy, jehož součástí 

musí být i tvorba podmínek pro  jeho uskutečňování. Tato fáze zahrnuje ranou výchovu 

v rodinách, na kterou by měla navázat správně zaměřená výchova ve vzdělávacích 

zařízeních všech úrovní. Zde by měly být položeny základy pozitivního vztahu ke starší 

generaci, k odpovědnému manželství či partnerství a rodičovství. Vhodným prostředím 

pro získání vzájemného respektu mladé a staré generace se ukázaly být i Univerzity 

třetího věku, které kromě toho, že podporují bio-psycho-sociální rozvoj seniorů, také 

posilují a rozvíjejí mezigenerační dialog.  

 

Střednědobá příprava na stáří je obdobím, kdy do odchodu do starobního 

důchodu zbývá přibližně 10 let. V této době je již čas zamyslet se nad náplní našeho 

života po odejití z  ekonomicky aktivního života. I zde má společnost velmi důležitou 

úlohu, může dělat zprostředkovatele při hledání nového smyslu života, může 

předkládat nabídky, vytvářet podmínky a možnosti pro různé životní aktivity. 

 

Krátkodobá příprava na stáří zahrnuje praktické kroky směrem k zajištění 

vhodného prostředí k bydlení, ať už výměnou, případně koupí bytu ve vhodné lokalitě, 

s dobrou dopravní obslužností, s dostupností obchodů a lékařů nebo v blízkosti 

rodinných příslušníků. Při uspořádání bytu by se mělo přihlížet na možnou budoucí 
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zhoršenou pohyblivost a zařídit byt bezbariérově nebo alespoň odstranit všechny 

rizikové překážky. Tato příprava by měla nastat v dostatečném předstihu před 

samotným odchodem do důchodu. V tomto věku je potřeba dlouhá doba k adaptaci na 

nové prostředí, a proto se doporučuje tuto změnu provést tři až pět let před odchodem 

na penzi. I když se jedná o fázi, která může způsobovat problémy právě 

s přizpůsobením se novým podmínkám, jde o velmi důležitou součást přípravy, protože 

jejím cílem je zvýšení šance na udržení chodu domácnosti vlastními silami co nejdéle a 

tím pádem i zvýšení možnosti setrvání v domácím prostředí. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

 

Samozřejmostí by mělo být převzetí osobní zodpovědnosti za svůj život po celou 

dobu jeho trvání, tzn. ve všech jeho fázích. V průběhu života je potřeba rozšiřovat 

preventivní opatření týkající se nejen zdravotního stavu, ale zahrnující i sociální 

přípravu, např. zdravý způsob života, udržení pohybové aktivity, dobré rodinné vztahy, 

plánování finančního zabezpečení ve stáří. Každý člověk je zodpovědný sám za sebe, a 

to jak bude vnímat svoje stáří, jak ho bude prožívat a jaká bude jeho kvalita, může začít 

ovlivňovat už v době, kdy mu do samotného stáří zbývá ještě mnoho let. [MLÝNKOVÁ, 

2011] 

 

V České republice byl usnesením vlády č. 108 ze dne 13. února 2013 schválen nový 

strategický dokument s názvem: „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 až 2017“, který navázal na Národní programy přípravy na stárnutí od 

roku 2003 do roku 2012. Cílem plánu je podpořit aktivní zapojení seniorů do 

společnosti, např. rozšířením univerzit třetího věku do menších měst a obcí, rozvíjením 

podmínek pro mezigenerační setkávání, zapojením seniorů do diskuzí nad důležitými 

opatřeními týkající se života obyvatel na místní úrovni, aktivním zapojením obcí do 

problematiky seniorského bydlení, podpořením zavádění AGE managementu u českých 

zaměstnavatelů. [www.mpsv.cz, 4] 
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2.2.1 Změny provázející stáří 

2.2.1.1 Sociální změny 

Počátek sociálního stáří je obvykle spojován s odchodem do starobního 

důchodu, který se tak stává i určitým stigmatem stáří. V této době dochází k přeměně 

sociálního statusu člověka a to jak v rovině profesní, rodičovské i partnerské. Určitá část 

sociální pozice je vrozená a ovlivněná tím, k jaké společenské vrstvě člověk patří, určují 

ji biologické znaky jako pohlaví, věk a tělesný vzhled. Role ve společnosti se ale rozvíjí i 

vlastním úsilím, vzděláním, výchovou, společenskou aktivitou. S narůstajícím věkem a 

pozvolným úbytkem sil se získaná sociální pozice jen těžko udržuje a začne převládat 

sociální role přidělená, vyjádřená statusem člověka odkázaného na důchod. 

[HROZENSKÁ, 2013] 

 

 Jde o radikální obrat v životě, při kterém se mění společenství lidí, s nimiž 

člověk přichází do osobního styku. Mění se identita a zaměření zájmů, mění se i postoje 

k tomu, co bylo, co je a co bude. Dá se očekávat také proměna v ekonomickém 

zajištění.  

 

Aktivní přístup, flexibilní optimismus, udržování sociálních vazeb a dobrých 

rodinných vztahů spolu s předchozí přípravou na stáří může pomoci překonat rizika, 

která mohou nastat. [KŘIVOHLAVÝ, 2011] 

  

Sociální rizika ve stáří: 

 ztráta partnera, 

 osamělost, izolace od okolí, 

 ztráta komunikace, 

 ztráta pocitu potřebnosti, 

 změna prostředí, 

 změna ekonomické situace, 

 fyzická závislost, 
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 blízkost smrti, 

 domácí násilí. [HROZENSKÁ, 2013] 

2.2.1.2 Změny zdravotního stavu 

Zdraví je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují kvalitu života seniorů a v 

mnoha případech je i určující pro jejich postavení v rodině i ve společnosti. 

S přibývajícím věkem se však snižuje počet lidí, kteří jsou zdraví. [PACOVSKÝ, 1990] 

 

Pokud bychom se zeptali mladých lidí, co si pod pojmem zdraví představují, 

většina by nejspíše odpověděla, že být zdravý znamená nebýt nemocný. Český překlad 

oficiální definice zdraví dle WHO, která se v nezměněné podobě používá již od roku 

1948, ale zní takto: Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen pouhá 

nepřítomnost nemoci, či slabosti. [www.who.int, 8] 

 

Tato definice nám mnohem více napovídá, co vše se musí brát do úvahy při 

hodnocení zdravotního stavu seniorů. Nelze jen určit lékařskou diagnózu a předepsat 

léčbu, ale je potřeba zjistit informace, jak senior zvládá běžné denní činnosti, jaké má 

sociální a rodinné zázemí, jak vypadá prostředí, ve kterém žije. Je potřeba zjistit i 

sociální diagnózu a na základě zjištěných údajů rozhodnout, zda senior zvládne žít 

dosavadním způsobem, nebo zda potřebuje pomoc společnosti, třeba ve formě některé 

sociální služby. Hodnotit situaci seniora pouze na základě určené lékařské diagnózy by 

tedy nebylo správné, protože dostatečně nevypovídá o důsledcích změněného stavu 

pro život seniora. [PACOVSKÝ, 1990] 

 

Onemocnění, o kterém se v poslední době v souvislosti s prodlužujícím se 

věkem nejvíce hovoří, je demence a především Alzheimerova choroba. Není to choroba 

nová, poprvé byla popsána již v roce 1907. V této době patřila mezi vzácné 

onemocnění, ale v dnešní době se o ní hovoří jako o tiché epidemii 21. století. Zvýšený 

až epidemický výskyt onemocnění je cenou za dlouhověkost, i když jsou případy, kdy 

onemocnění postihuje i mladší ročníky. Alzheimerova choroba je degenerativní 

onemocnění mozku provázené postupnou ztrátou myšlení, paměti, úsudku a orientace. 
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Příčina nemoci není zatím objasněna, nelze ji vyléčit a není známa ani účinná prevence. 

Léčba je tedy obtížná a zatím se soustřeďuje na zpomalení vývoje nemoci pomocí léků 

a specifickými formami rehabilitace, případně i lázeňskou léčbou. Demence a 

Alzheimerova choroba patří mezi obávaná onemocnění. Důvodem obav jsou důsledky 

stupňující se nemoci, které postupně omezují soběstačnost a důstojnost člověka, 

kterou si nemocný v raných fázích onemocnění uvědomuje. S rozvojem nemoci však 

dochází až ke ztrátě soudnosti a k plné závislosti na péči druhých lidí. Tohoto stavu už si 

nemocný nebývá vědom. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

 

Česká alzheimerovská společnost vydala v listopadu roku 2014 zprávu o stavu 

demence, kde se uvádí, že v České republice žije asi 143 tisíc osob trpících demencí. 

Zároveň upozorňuje na neexistenci statistik o tom, kdo poskytuje patřičnou péči těmto 

osobám a jaké formy služeb využívají. Na základě zjištění dále uvádí, že: „část péče je 

poskytována prostřednictvím systému zdravotnictví, část prostřednictvím sociálních 

služeb. Podstatná část služeb je dále zajišťována na neformální bázi rodinnými 

příslušníky a dalšími pečovateli v domácnostech. Standardizovaná data přitom ukazují, 

že přibližně čtvrtina (26 %) osob trpících demencí využívá ambulantní zdravotní péči, 

necelých 6 % zdravotní péči lůžkovou, pětina (19 %) osob trpících demencí bydlí 

v domovech pro seniory, více než 6 % pak v domovech se zvláštním režimem.  [MÁTL, 

2014, s. 25] 

 

Další nejčastější nemoci a zdravotní rizika stáří: 

 deprese, poruchy paměti,  

 pády, úrazy, fraktury, 

 metabolická onemocnění: zvláště diabetes mellitus, 

 kardiovaskulární onemocnění, 

 degenerativní onemocnění pohybového ústrojí: osteoporóza a 

osteoartróza, 

 poruchy výživy, 

 onkologická onemocnění, 

 inkontinence. [MALÍKOVÁ, 2011] 
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Nemoci seniorů mají svá specifika a zvláštnosti klinického obrazu nemoci, mezi 

které patří: netypické a vzdálené příznaky, nevýrazné znamení chorob, atypické lékové 

reakce, polymorbidita, chronicita, prudká zhoršení zdravotního stavu, sklon ke 

komplikacím. Oborem, který se komplexně zaměřuje na potíže seniorů, je geriatrie, 

jejímž hlavním objektem zájmu jsou právě zvláštnosti chorob ve stáří. [PACOVSKÝ, 1994] 

 

Geriatričtí pacienti bývají spojováni s určitou křehkostí, což lze popsat jako 

zvýšená dispozice k různým omezením. Dopad této fyzické křehkosti se může projevit 

například při pádech a úrazech.  

 

Mezi zdroje křehkosti můžeme zahrnout:  

 sníženou svalovou sílu a narušení pohyblivosti a rovnováhy, 

 sníženou fyzickou schopnost, výkonnost a vytrvalost, 

 ztrátu kostní hmoty a minerálů v kostech, 

 sníženou imunitu. [MLÝNKOVÁ, 2011] 

 

Také prožívání nemocí u seniorů má své zvláštní zákonitosti a může mít velký vliv 

na průběh samotné léčby a rekonvalescenci. Pocit nepotřebnosti u nemocného seniora 

je někdy značný a v reakcích na nemoc se může objevit až rezignace na zdravotní 

situaci, nebo naopak velmi vypjaté emotivní chování a prožívání. Platí, že sociální a 

zdravotní situace jsou navzájem propojeny. Pro seniora může být jakákoliv choroba 

doslova sociální událostí, která mu změní život a z člověka soběstačného může udělat 

člověka plně závislého. Stejně tak zvrat v sociální oblasti je u starého člověka rizikovým 

faktorem zdravotního stavu. [PACOVSKÝ, 1990] 

2.2.1.3 Psychické aspekty stáří 

To, jak bude vypadat psychika seniora, neovlivňuje zdaleka jen počet odžitých 

let, ale ve velkém měřítku také individuální zvláštnosti každého jedince. Význam 

osobnosti člověka a její úroveň, to, co ve svém životě prožil, jak probíhal jeho životní 

osud, má na psychiku velký vliv. Stávající psychický stav je ovlivněn prožitou minulostí. 

Tato zákonitost se netýká jen starších lidí, ale platí pro všechny věkové kategorie. 
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Struktura osobnosti se vlivem stárnutí kvalitativně nemění. To, co se navenek mění, je 

intenzita charakteristických osobnostních rysů, které mohou nabývat na síle, ale na 

druhou stranu mohou i oslabovat.  Např. v mládí úzkostný člověk může ve stáří být 

hypochondrem, obdivuhodně šetrný mladý muž se stává ve stáří lakomým starcem. 

[HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

 

Mezi aspekty, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku seniorů, patří tělesné 

změny doprovázející stáří. K nim se řadí: změny vzhledu, činnosti smyslů, sexuální 

aktivity, vyprazdňování, termoregulace, úbytku svalové hmoty, degenerativní změny 

smyslů. Negativní prožívání gradujících známek stárnutí se dává do spojitosti se 

změnami psychickými někdy vedoucími až ke změnám intelektovým. [MALÍKOVÁ, 2011] 

 

Změny v psychické oblasti: 

 snížení výbavnosti a vštípivosti paměti, snížení koncentrace, 

 emocionální nerovnováha - výkyvy nálad, proměnlivost rozhodnutí, 

citová oploštělost nebo snadné podléhání dojetí, 

 zpomalení psychomotorického tempa, 

 snížení řečových schopností - pokles dovednosti pojmenování a 

porozumění řeči, 

 snížená schopnost adaptace na změny, pokles zájmu. [MALÍKOVÁ, 2011] 

 

Na druhou stranu existují psychické stránky, o kterých můžeme říci, že u nich 

s postupujícím věkem dochází ke zlepšování. Často se můžeme setkat se zvyšováním 

vytrvalosti v monotónních i duševních činnostech, stupňuje se trpělivost, projevuje se 

větší stálost ve vztazích a názorech, zlepšuje se rozvaha. [PACOVSKÝ, 1990] 

 

Nadějné zprávy o rezervních možnostech lidí ve starším věku přináší kniha 

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie, kde autor Jaro Křivohlavý poukazuje na 

výsledky tzv. gerontologické intervenční studie. V ní bylo prokázáno, že lidé jsou i 

v pokročilém věku schopni naučit se něco nového, jsou schopni cvičit a trénovat nové 

věci a zapamatovat si je.  Jednalo se o zlepšení u obou druhů paměti. Jak krystalické, 
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která se týká záměrně učených dat, tak i fluidní, která souvisí s procedurálními 

aktivitami. Pozitivní výsledky byly prokázány a zjištěny u lidí v relativně příznivých 

zdravotních a situačních podmínkách. [KŘIVOHLAVÝ, 2011] 

 

I když je tato kapitola rozčleněna do tří podkapitol, z celostního pohledu na život 

člověka nelze na jednotlivé kapitoly pohlížet jako na oddělené jednotky. Spojitost 

sociální a zdravotní situace jsem už zmínila, ale stejně tak je provázána psychická 

stránka se zdravotní a sociální stránka s psychickou.  Všechny tři oblasti jsou propojeny 

a navzájem se ovlivňují, změny v jedné mohou vyvolat reakci v obou dalších a naopak. 

2.3 Sociální služby 

Každý člověk má právo požádat o pomoc a podporu v případě, že není schopen 

samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Toto právo je založeno na obecném 

principu solidarity ve společnosti. Pomoc a podpora je poskytována jak ze strany 

veřejné správy, tak i ze strany poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Sociální služba je činnost nebo soubor činností definovaných v zákoně 108/2006 

Sb. o sociálních službách. Tyto služby mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou 

sociální situaci. Původ a okolnosti vzniku tíživé sociální situace jsou velmi různorodé a 

při jejich řešení se uplatňují různé kombinace druhů sociálních služeb tak, aby byly 

maximálně efektivní. Je ovšem třeba si uvědomit, že sociální služby nemohou těmto 

situacím ani plně zabránit, ani je zcela vyřešit. V mnoha případech slouží jako 

prostředek k podpoře vlastní iniciativy klienta vedoucí k řešení sociální situace. A to je 

jeden z důvodů, proč současná koncepce sociálních služeb klade důraz na to, aby se při 

jejich poskytování podporovala samostatnost, respektovala se svobodná vůle klienta a 

zajišťoval se tak jeho důstojný život. [www.mpsv.cz, 7] 

 

Osoba, která využívá sociálních služeb, bývá označována jako klient nebo uživatel. 

V některých případech je používán i výraz zákazník, a to nejčastěji v situaci, kdy je 

sociální služba poskytována za plnou úhradu. [MATOUŠEK, 2011] 
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2.3.1 Druhy a formy sociálních služeb 

Sociální služby se dělí: 

 sociální poradenství, 

 služby sociální péče, 

 služby sociální prevence. 

 

Sociální poradenství je základní a povinnou činností při poskytování všech druhů 

sociálních služeb. Rozděluje se na základní a odborné. Základní poradenství 

zprostředkovává informace o formách sociální pomoci v určité lokalitě. Nezbytnou 

součástí je i pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování dalších 

navazujících služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost 

zajistit a to bezplatně. Odborné poradenství je specializovaná činnost zaměřená na 

zjištění příčiny vzniku a rozsahu problému, je zacílená na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních 

pomůcek. [MATOUŠEK, 2008] 

 

Služby sociální péče jsou definovány jako napomáhající klientům zajistit jejich 

fyzickou a psychickou soběstačnost. Cílem služeb sociální péče je zapojení klienta do 

běžného života společnosti v co nejvyšší možné míře, a pokud to stav a situace klienta 

neumožňuje, tak zajištění důstojného zacházení a vhodného prostředí. Mezi služby 

sociální péče patří: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a 

předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra 

denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. [www.mpsv.cz, 

5] 

 

Služby sociální prevence zahrnují opatření zaměřující se především na oblast 

sociálně negativních jevů s cílem zabránit sociálnímu vyloučení osob se zvýšeným 

rizikem sociálního selhání. Zároveň tyto služby usilují o ochranu společnosti před 

těmito jevy. Zákon vymezuje celkem osmnáct druhů sociálních služeb: raná péče, 
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telefonní krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, 

kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, 

nízkoprahová denní centra pro mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně 

akvizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně akvizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní 

programy, sociální rehabilitace. [MATOUŠEK, 2011] 

 

Ne všechny sociální služby, které zde uvádím, jsou určené pro skupinu seniorů. 

Například raná péče, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a 

některé další jsou určeny pro jinou cílovou skupinu, ale z důvodu celistvosti jsem uvedla 

všechny sociální služby, které jsou definované v zákoně. 

 

Sociální služby se poskytují ve formě pobytové, ambulantní a terénní. 

 Pobytové služby jsou takové, které jsou spojeny s ubytováním klientů v 

zařízeních sociálních služeb. 

 Ambulantní služby jsou vymezeny tím, že do sociálních zařízení, kde jsou 

konané, klient pouze dochází nebo je doprovázen či dopravován. 

Součástí služby není ubytování. 

 Terénní služby jsou poskytovány klientům v jejich přirozeném, nejčastěji 

v domácím prostředí. [HROZENSKÁ, 2013] 

 

Sociální služby mohou poskytovat jak nestátní neziskové organizace tak i fyzické 

osoby. Podmínkou je, až na výjimky, registrace v rejstříku poskytovatelů sociálních 

služeb, který eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí → MPSV. Samotné 

ministerstvo také může být zřizovatelem zařízení sociální péče. Této možnosti 

v současnosti využívá a je zřizovatelem několika specializovaných ústavů s celostátní 

působností. Další organizace poskytující sociální služby zřizují obce a kraje. V jejich 

kompetenci je zjišťovat, jaké jsou sociální potřeby lidí daného regionu a dbát na 

vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb. [www.mpsv.cz, 6] 

 

Sociální služby by měly zajistit komplexní péči o seniory tak, aby mohli setrvat 
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ve vlastním sociálním prostředí. Ideálem je zvolení vhodné kombinace sociálních 

služeb, které by podpořily jejich soběstačnost a aktivitu a prodloužily tak dobu setrvání 

v domácím prostředí co nejdéle, což je také jeden z podstatných cílů sociálních služeb. 

Při rozhodování o poskytování sociálních služeb nesmíme zapomenout na respektování 

a právo seniora rozhodovat o službě. Na úhradu sociálních služeb lze použít příspěvku 

na péči. 

2.4 Čelákovice 

Čelákovice leží v nížinné úrodné oblasti Polabí na levém břehu řeky Labe v 

nadmořské výšce kolem 200 m, prakticky obdobné nadmořské výšce jako hlavní město 

Praha. Doba jejich vzniku není přesně známa, ale předpokládá se, že v roce 1290, kdy se 

o Čelákovicích našla první písemná historická zpráva, měly Čelákovice za sebou již asi 

200 let trvání. V té době zde stál kostel a na západ od něho dřevěný objekt na kamenné 

podezdívce, který byl kolem roku 1300 nahrazen kamennou patrovou stavbou tvrze. 

Tvrz spolu s kostelem, středověkým mlýnem a budovou děkanského úřadu z roku 1782 

tvoří dnes historické jádro města. [VLASÁK, 1991] 

 

Z dobových pramenů je možno vyčíst, že Čelákovice mají svou historii i v sociální 

oblasti. Od roku 1785 mohlo šest chudých měšťanů jednou týdně obejít všechny domy 

a žádat almužnu. Na spravedlivé rozdělení vyžebraných milodarů dohlížel obcí pověřený 

děkan. Další zmínka je z roku 1814, kdy se část peněz z poplatků za dražby a pokuty 

dělila mezi chudé. Postupem doby se v obci zavedl chudinský fond, z něhož se na 

základě rozhodnutí městské rady nebo purkmistra přidělovaly almužny chudým. Počet 

lidí, kterým byla tato podpora poskytována, se pohyboval od 18 do 50. Zajímavé bylo 

zřízení studentské nadace, která podporovala 1 - 2 studenty narozené v Čelákovicích. O 

jejím zřízení bylo rozhodnuto v roce 1799 a fungovala až do konce 1. světové války, kdy 

byla sloučena s jinými nadacemi. [VLASÁK, 1991] 

 

Čelákovice jsou v současnosti městem střední velikosti s počtem obyvatel přes 

jedenáct tisíc. Z hlediska státní správy jsou obcí s pověřeným obecním úřadem neboli 

obcí II. stupně. Pod správu Čelákovic spadají dříve samostatné okolní obce Záluží, 
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Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Snadná dosažitelnost centra Prahy vlaky ČD a přítomnost 

průmyslových firem přispívá k poměrně nízké nezaměstnanosti. Je zde dostatečná síť 

praktických a odborných lékařů, mateřské školy, základní školy, učiliště a gymnázium. 

Město se rozvíjí a jsou realizované projekty, které ho pozvolna mění k lepšímu. V 

poslední době například revitalizace náměstí, nová lávka přes Labe a pokračují 

rekonstrukce jednotlivých ulic. Město je vyhledávanou lokalitou pro život poblíž Prahy. 

Poskytuje dostatečné možnosti sportovního vyžití (sportovní hala, krytý plavecký 

bazén, tenisové kurty, fotbalový stadion, hřiště s umělým povrchem). Příroda v okolí 

Čelákovic a upravené břehy řeky Labe s naučnými stezkami přinášejí spousty příležitostí 

ke kratším i delším výletům pěšky, na kole či na kolečkových bruslích, ba i lodí. 

Čelákovice žijí i kulturním životem. Pravidelně se zde pořádají koncerty různých žánrů a 

také divadelní představení v prostorách Kulturního domu nebo Městského muzea.  

 

V minulosti se obyvatelé Čelákovic zabývali hlavně zemědělstvím, rybářstvím a 

díky rozsáhlým porostům proutí v okolí Labe také košíkářstvím, které se stalo v 

Čelákovicích velmi rozšířeným. Rozvoj průmyslu nastal až počátkem 20 století, avšak 

díky podnikatelům Václavu Červinkovi, Rudolfu Stabenowi a Josefu Vollmanovi se 

zanedlouho stal důležitou součástí tohoto města. Mezi čelákovické rodáky patří také 

mnoho známých osobností, například Jan Zach - hudebník a skladatel, Matěj Červenka - 

biskup Jednoty bratrské, Josef Vojtěch Sedláček - filosof a spisovatel, Josef Jiří 

Stankovský - spisovatel, Alois Vašátko - velitel stíhací skupiny v Anglii, Vladimír Kovařík - 

literární historik, Jindřich Hilčr - básník a publicista, Eduard Petiška - básník a spisovatel, 

Jaroslav Šajn - sochař, Jiří Hanžlík - malíř a mnoho dalších.   

2.4.1 Demografické údaje 

Když se podíváme, jak vypadá vývoj počtu obyvatel Čelákovic za posledních 

patnáct let (tabulka 1), zjistíme nárůst o více než 1,7 tisíc obyvatel. Jestliže k datu 

31.12.1999 měly Čelákovice 10 072 obyvatel, tak k 31.12.2013 je to již 11 782 obyvatel. 

K vysokému nárůstu došlo postupně v rozmezí let 2004 – 2008. Nejvíce to bylo v roce 

2008, kdy se počet obyvatel za rok zvýšil o 323 osob. Od tohoto období již takové 

navýšení nenastalo a počet obyvatel se stabilně pohybuje v rozpětí +/- 180 osob. 
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Tabulka 1: Vývoj celkového počtu obyvatel a počtu obyvatel starších 65 let 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

stav obyv. k 31.12. 10 072  10 064  10 022  10 060  10 125  10 279  10 498  10 715  

65+ 1 408  1 384  1 364  1 370  1 366  1 402  1 432  1 472  

zastoupení 65+ v % 13,98% 13,75% 13,61% 13,62% 13,49% 13,64% 13,64% 13,74% 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

stav obyv. k 31.12. 10 974  11 297  11 480  11 611  11 615  11 618  11 782  

65+ 1 533  1 612  1 656  1 704  1 795  1 870  1 943  

zastoupení 65+ v % 13,97% 14,27% 14,43% 14,68% 15,45% 16,10% 16,49% 

zdroj: vlastní, dle dat ČSÚ; 2,3 

 

Pokud se zaměříme na věkové složení obyvatel nad 65 let za stejné časové 

období, nezaznamenáme žádný skokový nárůst, ale naopak pozvolné navyšování počtu 

obyvatel u obou pohlaví. Celkově za patnáct let vzrostl počet osob starších 65 let o 535 

osob. 

 

Zajímavé je zastoupení mužů a žen ve věku nad 65 let (tabulka 2). Vývoj za 

patnáctileté období ukazuje, že počet žen v porovnání k počtu mužů v této věkové 

kategorii je pořád o něco vyšší, ale nijak rapidně se nezvyšuje. Za toto období se počet 

mužů starších 65 let postupně zvýšil o 258 osob, u žen je to nárůst o 277 osob. 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu mužů a žen starších 65 let 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

muži 549  536  537  545  542  569  590  604  

% 38,99% 38,73% 39,37% 39,78% 39,68% 40,58% 41,20% 41,03% 

ženy 859  848  827  825  824  833  842  868  

% 61,01% 61,27% 60,63% 60,22% 60,32% 59,42% 58,80% 58,97% 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

muži 635  684  696  717  742  773  807    

% 41,42% 42,43% 42,03% 42,08% 41,34% 41,34% 41,53%   

ženy 898  928  960  987  1 053  1 097  1 136    

% 58,58% 57,57% 57,97% 57,92% 58,66% 58,66% 58,47%   

zdroj: vlastní, dle dat ČSÚ; 2,3 

 

Čelákovice jsou tedy ve zmenšeném měřítku názornou ukázkou, jakým směrem 

postupuje demografický vývoj naší republiky. Neustále narůstající počet starších lidí ve 



22 

 

společnosti se nazývá demografické stárnutí. Tento jev bude přinášet zvyšující se 

požadavky nejen na celou sociální oblast, ale ovlivní i všechny struktury naší 

společnosti. Stejné to bude i v Čelákovicích. Dopady stárnutí budou stále výraznější a 

budou se promítat do všech sfér města a je potřeba se na ně připravit.  

 

Představu, jak by demografická situace mohla vypadat za dalších patnáct let v 

roce 2030, nám může přiblížit prognóza vypracovaná v roce 2007. Z jejích výsledků 

vyplývá, že počet obyvatel města Čelákovice téměř jistě dále poroste. V 

nejpravděpodobnějším scénáři budoucího vývoje je nutné počítat se zvýšením 

početního stavu obyvatelstva až na hodnotu 14 tisíc osob v roce 2030, tedy s 

vzestupem přibližně o jednu třetinu. K důležitým změnám věkové struktury by mohlo 

dojít ve skupinách nad hranicí 65 let. Sem se totiž budou postupně nasouvat velmi 

četné generace obyvatel narozených v období 2. světové války a obzvláště pak po ní, 

které vystřídají početně slabé generace narozených ve 30. letech 20. století. Počet 

seniorů v Čelákovicích do roku 2030 s největší pravděpodobností vzroste ze současných 

bezmála 1,5 tisíc asi na 2,8 tisíc obyvatel, tj. přibližně o 90 %. [www.celakovice.cz, 1] 

 

Při práci s demografickými údaji jsem narazila na nesrovnalosti v datech 

uváděných na stránkách ČSÚ a stránkách Městského úřadu v Čelákovicích → MÚ. 

Jednalo se o nezanedbatelný rozdíl cca 500 osob. Zjistila jsem, že nesoulad vzniká tím, 

že v evidenci MÚ nejsou uváděni žádní cizinci. Cizince v České republice eviduje a 

přihlašuje jim jak trvalý, přechodný, nebo dlouhodobý pobyt pouze cizinecká policie. 

Data uváděná na stránkách ČSÚ jsou tedy vyšší o počet cizinců žijících v Čelákovicích, 

které ale neeviduje MÚ. Myslím, že pro mou práci tato neshoda v datech není 

podstatná, protože většina cizinců jsou osoby, které přijeli do České republiky za prací, 

a tudíž se nejedná o seniory.  
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3 Praktická část 

Svoji praktickou část rozděluji na dva oddíly. V prvním popíši, jaké sociální služby 

dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou seniorům ve městě k dispozici. Ve 

druhém oddílu zhodnotím výsledky svého dotazníkového šetření, pomocí něhož jsem 

zjišťovala informovanost občanů o těchto službách. 

3.1 Poskytovatelé sociálních služeb v Čelákovicích 

Při své práci jsem využila možnosti vyhledávat poskytovatele prostřednictvím 

rejstříku poskytovatelů MPSV a dohledala ty, kteří jsou zaregistrováni pro město 

Čelákovice. Dalším rozhodujícím faktorem při výběru byla cílová skupina - senioři. 

Zjistila jsem, že těmto kritériím odpovídají čtyři poskytovatelé, které jsem oslovila, a až 

na jednu výjimku jsem všechny osobně navštívila. Zajímaly mě informace, jakým 

způsobem jsou služby seniorům prezentovány a jak moc jsou jimi využívány. Při 

osobních návštěvách jsem rovněž zjišťovala, jak jsou kontaktní místa pro seniory 

přístupná. Pokud bych měla zhodnotit přístup pracovníků sociálních služeb a jejich 

ochotu poskytnout mi požadované údaje, u všech poskytovatelů jsem se setkala se 

vstřícností a ochotou. 

3.1.1 Občanské sdružení Respondeo 

 Toto sdružení má v rejstříku poskytovatelů pro Čelákovice zaregistrované 

odborné sociální poradenství ambulantní formou. Působí zde od května 2009, původně 

pod názvem Občanská poradna Nymburk. Hlavním cílem činnosti je poskytování 

informací, rad i praktické pomoci občanům v tíživé životní situaci. Učí je znát jejich 

práva a povinnosti, řeší majetkoprávní spory, dluhovou problematiku – exekuce, 

oddlužení, pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele. Poradna je otevřena všem 

lidem, kteří se na ni obrátí. Základními principy jsou bezplatnost, diskrétnost, 

nestrannost, nezávislost a individuální přístup. Věková kategorie klientů je 18 let a 

výše, mezi cílovými skupinami jsou tedy i senioři. 

 

Poradna je k dispozici každou první středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
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Kontaktní místo se nachází v hezkém prostředí malé obřadní síně Městského úřadu 

Čelákovice. Přístup není bezbariérový, klienti musí uvnitř budovy zdolat pět schodů, 

takže lidé s omezenými pohybovými schopnostmi či vozíčkáři bez doprovodu mají 

ztížený přístup. Čekající klienty může trochu zaskočit, že se nemají kam posadit. Stojí na 

chodbě přede dveřmi, a pokud je zde klid, mohou i zaslechnout, o čem se uvnitř hovoří. 

Za úvahu by stálo označit po dobu konzultací dveře logem občanského sdružení, nebo 

např. označovacím panelem na chodbě směrovat klienta ke správným dveřím. Sama 

jsem se při návštěvě poradny dotazovala čekajících klientů, zda jsem na správném 

místě. 

 

Z informací, které jsem dostala k dispozici, vyplývá, že v období od 1.1.2014 do 

31.12.2014 byla v Čelákovicích poskytnuta osobní konzultace celkem 35 klientům, z 

toho 10 klientů bylo starších 65 let. Většinu tvořily ženy, kterých bylo 21. Nejčastějším 

způsobem pomoci byla aktivní pomoc spočívající ve formulaci dopisů, závětí, návrhů 

soudům, splátkových kalendářů. Z celkového počtu zabrala tato pomoc 82 %. Časová 

náročnost, neboli délka konzultací, byla následující: 25 % konzultací trvalo do 30 minut, 

více než 68 % trvalo nad 30 minut a jedna konzultace byla delší než 60 minut. Co se 

týká osobních konzultací, pracovníci doporučují dojednat termín a čas schůzky předem, 

aby se zamezilo zbytečnému čekání. 

 

Dotazů od klientů bylo celkem 54. Zde není podchycena věková skupina, protože se 

jedná převážně o dotazy telefonické. 

 25 % dotazů se týkalo oblasti občanského soudního řízení – zejména 

exekučního řízení a insolvence. 

 24 % dotazů se týkalo občansko-právních vztahů – zejména dědictví a 

spoluvlastnictví. 

 18,5 % dotazů směřovalo k problematice rodiny a mezilidských 

vztahů. 

 Další dotazy směřovaly na oddlužování, pracovně-právní vztahy, 

bydlení a ochranu spotřebitele. 

 



25 

 

Respondeo svoje aktivity propaguje prostřednictvím letáků, které jsou k dispozici 

na sociálním odboru. Pravidelně také představuje svoji činnost na stránkách městského 

zpravodaje. Veškeré informace o poskytovaných službách sdružení jsou dostupné na 

www.opnymburk.cz, odkaz na tyto stránky je i na webu města. 

3.1.2 Farní charita Neratovice 

Tato organizace představuje nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní 

a sociální služby v rodinách klientů již od roku 1991. Seniorům v Čelákovicích nabízí tři 

služby sociální péče: pečovatelskou službu, osobní asistenci a odlehčovací službu. A 

službu sociální prevence, konkrétně sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby 

s postižením. Mimo služby sociální nabízí také služby zdravotní. Obě jsou poskytovány 

terénní formou, tedy přímo u klientů doma v jejich přirozeném prostředí. Klienty Farní 

charity jsou lidé, kteří již nezvládají samostatně zabezpečit chod své domácnosti. Dále 

to mohou být osoby, o které pečuje rodina a potřebuje dočasně zastoupit či vypomoci 

z důvodu dovolené či nemoci, a lidi, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař. Farní 

charita poskytuje svoje služby sedm dní v týdnu, včetně svátků, v době od 7 do 19 hod. 

 

Kontaktní místo Farní charity v Čelákovicích se nachází v prvním patře budovy 

CMC centra na Náměstí 5. května, takže rovněž není bezbariérové. Po předchozí 

telefonické dohodě je možné setkat se zde se sociálními pracovnicemi v přímé péči, 

které podají základní informace o nabízených službách.  Veškeré organizační zázemí 

Farní charity se nachází v domovském městě Neratovicích. Pro využívání služeb Farní 

charity je zapotřebí vyplnit úvodní formulář, na základě něhož je vypracována smlouva 

o poskytování služeb. Na každou z výše uvedených sociálních služeb se uzavírá 

samostatná smlouva, která bývá zpravidla na dobu neurčitou. Součástí smlouvy je i 

rozsah dohodnutých činností, které lze libovolně podle potřeby a zdravotního stavu 

měnit. Ke smlouvě náleží i dvě přílohy: ceník a vnitřní pravidla. Součástí nabízených 

služeb je půjčování z široké škály kompenzačních pomůcek, např. invalidní vozík, 

chodítko, WC křeslo, polohovací lůžko. Tyto služby jsou poskytovány za úplatu. 

 

 

http://www.opnymburk.cz/
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Tabulka 3: Celkový počet seniorů, kteří v Čelákovicích využívají služby Farní charity 

Neratovice. Stav k 31.12.2014 

 

celkem muži ženy 

pečovatelská služba 57  14  43  

osobní asistence 2  0  2  

odlehčovací služba 1 1  0  

sociálně aktivizační služby 12 3  9  

zdroj: vlastní, dle Farní charity Neratovice 

 

Z nabídky pečovatelských služeb jsou nejvíce využívány tyto:  

 pomoc při osobní hygieně, 

 pomoc při přípravě a podání jídla a pití, 

 zajištění stravy – dovoz, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, nákup, pochůzky k lékaři 

pro recept, do lékárny, na poštu, 

 kontakt se společenským prostředím. 

 

Upozornění na nabízené služby Farní charity Neratovice senioři najdou na 

nástěnce před sociálním odborem městského úřadu a na webových stránkách města. 

V nepravidelných intervalech inzeruje charita svoje služby ve zpravodaji města. 

Komplexní informace o poskytovaných službách lze najít na internetových stránkách 

www.neratovice.charita.cz. V souvislosti s nabídkou zdravotnických služeb Farní charita 

svoji pomoc seniorům prezentuje i prostřednictvím lékařů. Za propagátora této 

organizace můžeme označit i používané vozidlo terénní služby. Automobil má na své 

kapotě umístěné logo Farní charity, nápisy sociální a zdravotní služby a název webové 

stránky. Takto označené ho mohou občané dennodenně potkávat v ulicích města. 

3.1.3 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 

Jde o příspěvkovou organizaci Středočeského kraje, která poskytuje svoje služby 

ve zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech. Současně také poskytuje 

ambulantní sociální službu - denní stacionář. V Čelákovicích má organizace 

zaregistrovány dvě služby sociální péče: chráněné bydlení a domov pro osoby se 

http://www.neratovice.charita.cz/
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zdravotním postižením formou pobytovou. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním 

postižením, věková kategorie od 18 let výše.  

 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením je v Čelákovicích rozmístěn na 

třech adresách, v ulicích Smetanově, V Prokopě a Bezručově. Celková kapacita služby 

pro toto město je 20 klientů. V současnosti je využívána 19 klienty, z toho jsou 4 klienti 

ve věku 60 - 64 let a 7 klientů ve věku 65+. Chráněné bydlení je poskytováno též na 

třech různých adresách, dvakrát je to v Rumunské ulici a jeden byt se nachází v ulici 

Volmanově. Ve dvou bytech žijí 3 klienti a ve třetím 4. Celkem tedy 10 klientů, z nichž 2 

jsou ve věku 60 - 64 let a 4 ve věku 65+. Žadatelé s trvalým pobytem v Čelákovicích 

mají právo přednostního přijetí pouze v případě, že je jejich žádost vyhodnocena jako 

akutní, jinak musí čekat na uvolnění kapacity. 

 

Organizace o svojí činnosti pravidelně informuje v Čelákovickém zpravodaji a 

dlouhodobě spolupracuje s městem. Kontakt na organizaci, její pracovníky i 

podrobnější popis nabízených služeb prezentuje prostřednictvím internetu na 

stránkách www.vyssihradek.cz. 

3.1.4 Pečovatelská služba Čelákovice 

V neposlední řadě je zřizovatelem sociální služby pro seniory i samotné město. 

Má zaregistrovanou službu sociální péče, konkrétně pečovatelskou službu formou 

ambulantní i terénní. Město provozuje dva domy s pečovatelskou službou → DPS 

s celkovým počtem 37 bytových jednotek. Jeden z domů se nachází v Kostelní ulici, kde 

je 30 malometrážních bytů, druhý dům má bytů 7 a stojí v ulici Na Hrádku. Oba domy 

jsou určeny pro klienty, kteří jsou v základních činnostech soběstační, ale pro zajištění 

některých potřeb, z důvodu věku nebo zdravotního stavu, je zapotřebí pomoc nebo 

péče jiné osoby.  

Zázemí pečovatelské služby je v DPS v Kostelní ulici, kde se nachází i středisko 

osobní hygieny, ve kterém se pere, mandluje a žehlí prádlo pro všechny klienty. Dům 

v Kostelní ulici má bezbariérový přístup z druhé strany budovy (ze dvora), kde je 

http://www.vyssihradek.cz/
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vybaven výtahem, takže klientem může být i člověk na invalidním vozíku. Na této 

adrese se také sjednává smlouva o poskytnutí terénních pečovatelských služeb.  

Pečovatelskou službu zajišťuje celkem 8 pracovnic, které mají na starost jak 

klienty DPS, tak klienty ve městě, kterým jsou služby poskytovány v jejich domácím 

prostředí.  

Mezi základní poskytované činnosti patří: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně,  

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 dohled nad dospělým člověkem.  

 

K 31.12.2014 měla pečovatelská služba celkem 224 uživatelů služeb (včetně 

DPS), z toho bylo 61 mužů a 163 žen. Věkové rozpětí klientů se pohybuje od 42 let do 

95 let. Z nabídky služeb jsou nejvíce využívány tyto činnosti: poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní 

hygieně. 

 

Poskytovatel „Pečovatelská služba Čelákovice“ o nabídce svých služeb informuje 

především prostřednictvím sociálního odboru městského úřadu. Na webových 

stránkách města je pod odkazem: http://www.celakovice.cz/cs/organizace-

sluzby/socialni-pece/pecovatelska-sluzba-celakovice/ umístěn přehled poskytovaných 

činností a výše úhrad za tyto služby. Svůj odkaz zde mají i domy s pečovatelskou 

službou. Město několikrát ročně umísťuje oznamovací inzerát do městského 

zpravodaje. O možnostech pečovatelských služeb se mohou senioři dozvědět i 

v ordinacích praktických lékařů. Velmi užitečnou propagaci službám poskytuje i osobní 

automobil pečovatelské služby, kterým jezdí pečovatelky za svými klienty. Vůz je 

označen názvem: Pečovatelská služba Čelákovice. 
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3.1.5 Československá husitská církev 

Československá husitská církev není zaregistrována jako poskytovatel sociální 

služby ve městě Čelákovice, přesto jsem se rozhodla ji uvést ve své práci. Při hledání 

respondentů dotazníkového šetření jsem navštívila Československou husitskou církev, 

která pro své příslušníky seniorského věku organizuje každý týden klub seniorů. Zjistila 

jsem zde, že církev prostřednictvím svého sociálního odboru nabízí zapůjčení 

kompenzačních pomůcek členům své církve zdarma. Z rozhovoru s paní farářkou 

vyplynulo, že kompenzační pomůcky mohou být církví zapůjčeny i pro ostatní občany 

města a to rovněž zdarma. S touto informací jsem se do té doby nikde nesetkala a 

považuji ji za velmi důležitou.  

3.2 Dotazníkové šetření 

V první části jsem mapovala, jaké sociální služby jsou v Čelákovicích nabízeny, i to, 

jakým způsobem je jejich poskytovatelé prezentují. Cílem dotazníkového šetření je 

zjistit, zda se informace o těchto službách dostanou i k samotným občanům. K tomuto 

účelu jsem vypracovala anonymní dotazník, který obsahoval 8 uzavřených otázek (viz 

příloha). U otázek č. 3, 4, 5 a 6 jsem upozornila, že lze označit více nabízených 

možností. U několika dotazníků nebyly všechny otázky zodpovězeny (tzn. nebyla 

zvolena žádná možnost). 

 

Výzkum probíhal v období únor – březen 2015 na území města Čelákovic, kdy 

jsem získala odpovědi od 96 respondentů ve věku od 45 – 89 let. Moje zkušenost s 

oslovováním respondentů je vcelku pozitivní. Po sdělení, jaké problematiky se dotazník 

týká, jsem se nesetkala s odmítnutím. K přehlednějšímu vyjádření výsledků šetření 

jsem použila grafy. Tři z nich jsou zpracované percentuálně (zaokrouhleno na celá čísla), 

zbylé na základě četnosti odpovědí. 
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Graf 1: Jaké je Vaše pohlaví?  

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 1. 

 

zdroj: vlastní 

 

Z celkového počtu 96 respondentů bylo 35 mužů a 61 žen. Jak je vidět i z 

 následujícího grafu 2, ženy měly převahu ve všech třech věkových skupinách. Vyšší 

zastoupení ženského pohlaví bylo do jisté míry ovlivněno ochotou oslovených žen 

předávat dotazníky dál mezi své kamarádky a známé. 

 

Graf 2: Kolik je Vám let? 

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 2. 

 

zdroj: vlastní 
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Nejsilněji zastoupenou skupinou se stalo věkové rozpětí 60 – 74 let, kde na 

otázky odpovídalo 37 respondentů. Druhá nejobsazenější věková kategorie byla 45 – 59 

let, s počtem 33 dotazovaných. V kategorii 75 – 89 let se šetření zúčastnilo 26 

respondentů. Bohužel v nejstarší věkové kategorii 90+ se mi nepodařilo získat žádného 

dotazovaného.  

 

Věkové členění jsem volila dle WHO, protože jsem tuto variantu vybrala i do 

teoretické části své práce. Hranice 45 let mi přišla vhodná i z důvodu, že mnohdy 

informace o sociálních službách hledají a zajišťují dospělé děti pro své rodiče, kteří se 

nemohou vzhledem k špatnému zdravotnímu nebo psychickému stavu postarat o 

zabezpečení potřebných sociálních služeb sami. 

 

Pro možnost porovnání uvádím graf celkové situace v těchto věkových 

kategoriích v celém městě Čelákovice (i se spádovými obcemi Záluží, Sedlčánky, 

Císařská Kuchyně) 

 

Graf 3: Zastoupení mužů/žen ve stanovených věkových kategoriích v Čelákovicích 

k 31.12.2014 

 

 

zdroj: vlastní, dle MěÚ Čelákovice, odbor pro občanské záležitosti 
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Graf 4: Kde byste hledali informace o sociálních službách v Čelákovicích? 

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 3. 

 

zdroj: vlastní 

 

Toto byla první ze čtyř otázek s možností označit více variant. Této nabídky 

využilo  celkem 55 respondentů. Výsledné zjištění ukázalo, že celkem  62 respondentů 

(65 %) by hledalo informace o sociálních službách přímo na sociálním odboru 

městského úřadu, 48 dotazovaných (50 %) by informace hledalo ve Zpravodaji města 

Čelákovic, což je periodický tisk územního samosprávního celku, který vydává město 

Čelákovice. Vychází jedenáctkrát nebo dvanáctkrát ročně a je bezplatně distribuován 

do všech domácností. Třetí nejvíce preferovanou možností bylo získat informace 

prostřednictvím internetových stránek města. Tato možnost byla označena 39 

repondenty (41 %). Ostatní nabízené eventuality už nebyly tolik využívány: 17 

dotazovaných (18 %) volilo možnost hledat informace na vývěsních tabulích, 10 lidí (10 

%) by hledalo na letáku, brožuře či v čekárně lékařů, 6 osob (6 %) v lékárně. 

 

 U této otázky bylo možno dopsat, kde jinde, mimo nabídnuté možnosti, by 

dotazovaní požadované informace hledali. Celkem v 8 dotaznících byly dopsány tyto 

varianty: u lékaře, přímo v domě s pečovatelskou službou, u Farní charity, 

v Československé husitské církvi.  
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U třetí nejvíce zastoupené odpovědi, že budou informace v případě potřeby 

hledané na internetových stránkách, mě zajímalo porovnání odpovědí vzhledem k věku 

respondentů. 

Z celkového počtu 39 respondetů bylo: 

 21 osob ve věku 45 – 59 let, 

 18 osob ve věku 60 – 74 let, 

 1 osoba ve věku 75 – 89. 

 

Potvrdilo se mi, co jsem předpokládala, že u nejstarší věkové kategorie je 

hledání informací pomocí internetu zastoupené nejméně. Na tento fakt by se nemělo 

zapomínat při sdělování nových informací o sociálních službách a pro tuto věkovou 

kategorii volit jiný, pro ni vhodnější, způsob podání informací. 

 

Graf 5: Znáte některého z uvedených poskytovatelů sociálních služeb v Čelákovicích? 

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 4. 

 

zdroj: vlastní 

 

Z hodnocení otázky č. 4 je zřejmé, že nejvíce je mezi respondenty v Čelákovicích 

známý poskytovatel Pečovatelská služba města Čelákovice, kterou uvedlo z celkového 

počtu 96 dotazovaných 78 respondentů, což činí 81 %. Následuje Farní charita 

Neratovice, kterou zná celkem 64 dotazovaných (67 %). Nejméně známá je mezi 

respondenty Občanská poradna Respondeo, kterou zvolili jen 2 dotazovaní (2 %). 

Nepříznivý výsledek tohoto sdružení mohl být ovlivněn změnou názvu, která proběhla 

v září roku 2013, kdy se poradna přejmenovala z původního  Občanská poradna 
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Nymburk na Občanská poradna Respondeo. Je možné, že 17 měsíců není v případě 

změny názvu dostatečně dlouhá doba na to,  aby ji občané vzali na vědomí.  

 

Poslední variantou u této otázky bylo, že dotazovaný nezná žádného 

poskytovatele sociálních služeb ve městě. Tuto odpověď volilo 10 dotazovaných, což 

zároveň činí 10 % z celkového počtu respondentů. Oba nejvíce známé poskytovatele 

sociálních služeb Pečovatelskou službu města a Farní charitu Neratovice znalo současně 

56 respondentů. 

 

Graf 6: Víte, které služby tyto organizace poskytují? 

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 5. 

 

zdroj: vlastní 

 

Nejvíce repondentů, celkem 73 (76 %), vědělo, že poskytovatelé sociálních 

služeb nabízí pomoc při poskytování stravy, případně pomoc při zajištění stravy, 61 osob 

(64 %) vědělo o pomoci při osobní hygieně, 44 lidí (46 %) o pomoci při zajištění chodu 

domácnosti. Skupina 36 respondentů (38 %) věděla, kde si může půjčit kompenzační 

pomůcky, 25 dotazovaných (26 %) vědělo o možnosti základního sociálního poradenství 

a 2 osoby (2 %) věděli, že u poskytovatelů sociálních služeb v Čelákovicích mohou 
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dostat radu ohledně majetkových vztahů či náhrady škody. Odpověď nevím, jaké služby 

tyto organizace poskytují, volilo 12 dotazovaných (13 %). 

 

Graf 7: Která z uvedených sociálních služeb dle Vašeho názoru v Čelákovicích schází? 

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 6. 

 

zdroj: vlastní 

 

Nejvíce respondentům v Čelákovicích schází domov pro seniory. Tuto možnost 

volilo 52 dotazovaných, což činí 54 %. Druhou nejvíce scházející sociální službou je 

podle respondentů denní stacionář, což je názor 41 dotazovaných (43 %). Celkem 12 

respondentů (12 %) volilo krizovou pomoc, 6 dotazovaných (6 %) by uvítalo 

v Čelákovicích exekutorskou poradnu, 12 lidem z dotazníkového šetření (12 %) neschází 

žádná sociální služba a 17 respondentů (18 %) odpovědělo, že nezná nabídku sociálních 

služeb. 

 

Z 52 respondentů, kteří nejvíce postrádají domov pro seniory bylo 31 žen a 21 mužů. 

Jejich věkové členění bylo následující:  

 18 osob ve věku 45 – 59 (55 %), 

 19 osob ve věku 60 – 74 (51 %), 

 15 osob ve věku 75 – 89 (58 %). 
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Graf 8: Jste spokojen s nabídkou sociálních služeb pro seniory v Čelákovicích? 

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 7. 

 

zdroj: vlastní 

 

Na základě vyhodnocení výsledků této otázky jsem usoudila, že mohla být pro 

respondenty nějakým způsobem problematická, možná nepříjemná. Z celkového počtu 

96 dotazovaných na tuto otázku neodpovědělo 11 respondentů, což je 12 %. Dotazníky 

byly anonymní a respondenti je vyplňovali sami, takže se mohu pouze domnívat, proč 

právě na tuto otázku neodpověděli. Je možné, že i přes anonymitu nechtěli vyjádřit svůj 

názor a nebo nabízené odpovědi byly nedostačující. Pouze jeden z respondentů udal 

důvod, že nedokáže na otázku odpovědět, protože tyto služby zatím nepotřebuje.  

 

Z dalšího hodnocení otázky vyplývá, že 26 osob (27 % ) je s nabídkou sociálních 

služeb pro seniory spokojeno, částečně spokojeno je 25 osob (26 %). Nespokojené jsou  

3 osoby (3 %). Celkem 31 osob (32 %) odpovědělo, že neví, jaká je nabídka sociálních 

služeb pro seniory. 

 

Z 31 respondentů, kteří uvedli, že neví, jaká je nabídka sociálních služeb pro 

seniory v Čelákovicích, bylo 17 žen a 14 mužů. 

Jejich věkové členění bylo : 

 14 osob ve věku 45 – 59 let, 

 10 osob ve věku 60 – 74 let, 

 7 osob ve věku 75 – 89 let. 
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Graf 9: Využili jste v posledních pěti letech nějakou sociální službu pro seniory 

v Čelákovicích? 

Grafické zobrazení odpovědí z dotazníku na otázku č. 8. 

 

 

zdroj: vlastní 

 

Celkem 79 respondentů (82 %) uvedlo, že v posledních pěti letech nevyužilo 

sociální službu pro seniory. Zbylých 17 osob (18 % ) zkušenosti z využití těchto služeb 

má.  

U odpovědi „ano“ byla možnost specifikovat, jakou sociální službu využili: 

nejčastěji zmiňována byla pečovatelská služba, konkrétně činnosti: pomoc při zajištění 

stravy, pomoc při osobní hygieně, zapůjčení kompenzační pomůcky, dovoz k lékaři, 

pedikúra. 
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4 Diskuse 

Senioři jako klienti sociálních služeb je určitě velké téma na diskusi, a to nejen v 

Čelákovicích, ale v celé společnosti. V každé obci, každém městě České republiky je 

určitá část obyvatel v seniorském věku a podle prognóz odborníků se tato skupina lidí 

bude v budoucnu zvyšovat. Vývoj a neustálé zlepšování v oblasti medicíny umožňuje 

dnes zkvalitnit a prodloužit lidský život, ale na druhou stranu si tento pokrok vybírá 

svou daň v podobě většího počtu chronicky nemocných, nárůstu demence a zvyšování 

počtu osamělých seniorů. To všechno jsou skupiny lidí, které potřebují pomoc při péči o 

svou vlastní osobu. Sociální služby jsou prostředkem, který tuto pomoc umožňuje, a 

proto jsem se na tuto oblast zaměřila ve své absolventské práci. 

 

Při psaní jsem čerpala z publikací autorů, kteří se touto problematikou 

dlouhodobě zabývají, prostudovala jsem patřičný zákon č.108/2006 Sb. o sociálních 

službách, zjišťovala informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Současně jsem také těžila ze znalostí, které jsem již získala při studiu na vyšší odborné 

škole. 

 

Na samotném začátku praktické části jsem musela učinit rozhodnutí, zda 

mapovat sociální služby v Čelákovicích nebo sociální služby pro čelákovické občany. 

Stála jsem před volbou: buď mohu vyhledat sociální služby, které jsou zaregistrovány a 

poskytovány v Čelákovicích, anebo mohu svou práci rozšířit o služby, které jsou 

zaregistrovány např. ve Středočeském kraji a mohou je využívat i občané Čelákovic. 

Nejprve jsem zvolila možnost druhou a začala pátrat, jaké služby jsou dostupné pro 

zdejší občany, ale brzy jsem zjistila dvě skutečnosti. Za prvé, že pokud je volná kapacita 

z jedné strany a finanční možnosti ze strany druhé, mohou čelákovičtí občané využít 

sociální služby prakticky kdekoliv. A za druhé jsem při svém počátečním hledání 

narazila na skutečnost, že poskytovatelé z okolních měst se nesetkávají často se 

zájmem ze strany čelákovických seniorů. Toto počáteční dilema mi tedy vlastně 

pomohlo určit směr mé práce. Přispělo k rozhodnutí věnovat se pouze sociálním 

službám, které se nachází na území tohoto města. 
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Podle mého názoru si respondenti dokážou poměrně dobře poradit, při hledání 

informací o sociálních službách. Z výsledku vyplývá, že velkou službu zde prokazuje i 

městský zpravodaj, který byl označován jako druhý nejvíce volený způsob. U 

vyhledávání pomocí internetu hrálo roli věkové rozložení dotazovaných. Mezi nejstarší 

věkovou skupinou  je procento vyhledávání velmi nízké, ale lze předpokládat, že 

situace se bude postupně zlepšovat, jak budou stárnout generace lidí, pro které je 

práce s počítačem samozřejmostí. 

 

Nejvíce známým poskytovatelem sociálních služeb v Čelákovicích je Pečovatelská 

služba města. Oproti tomu nejméně známá je Občanská poradna Respondeo, což bylo 

zjištění, které mě nejvíce překvapilo. 

 

Otázka směřovaná na spokojenost zákazníků se službami dělala dotazovaným 

největší potíže. Z výsledků usuzuji, že nenabízela dostatečnou škálu nabízených 

odpovědí. Možná by respondenti uvítali i jiné eventuality, jako např. neumím posoudit, 

nemám zkušenosti, nevyužívám služby. 

 

Vyhodnocení dotazníků ukazuje, že informovanost občanů o některých činnostech 

poskytovaných v rámci sociálních služeb je na velmi vysoké úrovni. Konkrétně pomoc 

při poskytnutí nebo zajištění stravy a pomoc při osobní hygieně byly mezi respondenty 

nejvíce známé. Ale jen velmi málo dotazovaných vědělo o možnosti poskytnutí pomoci 

při náhradě škody. Tuto nízkou informovanost lze dát do souvislosti s až mizivou 

znalostí poskytovatele této služby - Občanskou poradnou Respondeo. 

 

V oblasti pečovatelských služeb mají senioři na výběr ze dvou poskytovatelů: Farní 

charitu Neratovice a Pečovatelskou službu města Čelákovice. Tito poskytovatelé také 

patřili mezi nejvíce známé.  Ze získaných údajů je zřejmé, že zdejší senioři jsou v této 

oblasti dobře zajištění a mohou tak podle svých potřeb a možností volit toho, kdo jim 

více vyhovuje. Velkou výhodu vidím v možnosti zajištění péče o víkendech a svátcích, i 

to, že jedna z pečovatelských služeb současně nabízí i služby zdravotní. Oba 

poskytovatelé mají přibližně stejnou nabídku činností a jsou vlastně v této oblasti 
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konkurenty. Z této situace mohou mít prospěch jejich uživatelé, protože konkurenční 

prostředí často vede ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb. Rozsah zajištění v 

oblasti pečovatelských služeb ve městě umožňuje seniorům zůstat co nejdéle ve svém 

vlastním přirozeném prostředí. Tím se naplňuje jeden z hlavních cílů sociálních služeb.  

 

Ukázalo se, že ačkoli jsou v Čelákovicích dva domy s pečovatelskou službou, 

nejvíce respondenti postrádají další pobytovou službu, konkrétně domov pro seniory. 

Domnívám se, že jedním z důvodů, proč jim tato služba schází, je fakt, že součástí 

domu pro seniory může být i celodenní zdravotní služba. Senioři, kteří jsou při péči o 

svou osobu odkázáni i na pomoc zdravotníků, musí tedy v současnosti vyhledat např. 

lůžka následné péče nebo domovy pro seniory se zdravotní službou v jiném městě.  Za 

zajímavé považuji zjištění, že v různých věkových kategoriích se názor na absenci 

domova pro seniory nijak významně neliší. Počet těch, kteří označili, že jim schází, je u 

všech zastoupených kategorií přibližně stejný. I druhá služba, kterou by respondenti 

uvítali, denní stacionář, patří mezi služby pobytové. Z toho lze usoudit, jak je pro 

seniory důležité zůstat i ve stáří v prostředí, které důvěrně znají a ve kterém mají 

navázány sociální kontakty. A to i v případě, že budou umístěni v pobytovém zařízení. 

 

Myslím, že sociální služby se budou nadále rozvíjet a ubírat směrem, který bude 

určován potřebami lidí, kteří je využívají. Je proto nezbytné mít přehled, jaké jsou 

požadavky a potřeby lidí v regionu a podle toho včas reagovat. Současná situace 

v Čelákovicích vypadá na první pohled uspokojivě, ale pokud se naplní demografická 

prognóza, kterou má město k dispozici, a která předpokládá za 15 let nárůst seniorů 

v kategorii 65+ o cca 1,5 tis. lidí, může se tento stav rychle změnit. Je potřeba s touto 

eventualitou do budoucna počítat a připravit se na ní. Město Čelákovice tím, že nemá 

vypracovaný komunitní plán sociálních služeb v tomto ohledu, v tuto chvíli zaostává.   

 

Říká se, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své 

nejslabší členy. Věřím, že město Čelákovice patří mezi „vyspělá“ města a do budoucna 

udělá takové kroky, aby senioři, kteří zde žijí, měli zabezpečenou potřebnou péči a 

mohli zbytek svého života prožít ve městě, ke kterému mají vztah. 



41 

 

Závěr 

 Přístup ke stáří se za poslední desítky let hodně změnil. V dnešní době se ve 

velké většině spoléháme na institucionální péči, kdežto v dávných dobách se o své 

nejstarší členy starala výhradně rodina. Z historie víme, že tato péče nebyla ve všech 

případech vzorná a bezproblémová, ale byla jediná, která byla. Do potíží se dostávali ti, 

kteří měli dysfunkční rodinu nebo ji neměli vůbec. Dnes je naštěstí situace jiná, a i když 

to také není úplně ideální, můžeme díky sociálním službám zajistit pomoc všem 

osobám, které to potřebují, bez ohledu na to, zda mají rodinu či ne. 

 

Ve své absolventské práci jsem se věnovala tomu, co se pod pojmem stáří a 

stárnutí skrývá a zmínila jsem, jak se za poslední roky změnil pohled na stáří. Z různých 

úhlů pohledu jsem popsala změny, které stáří provází a zdůraznila možnost a důležitost 

se na tyto změny včas připravit. Vysvětlila jsem, co to jsou sociální služby a jakým 

způsobem mohou pomáhat. Popsala jsem demografický vývoj seniorů v Čelákovicích za 

poslední roky a v krátkosti představila samotné město. Vyhledala jsem a navštívila 

poskytovatele sociálních služeb pro seniory, zmapovala jejich nabídku a způsob 

prezentace služeb směrem k uživatelům. Pomocí dotazníkového šetření mezi občany 

města jsem zjistila, kolik informací o nabízených službách mají a jakým způsobem je 

získávají.  

 

Věřím, že jsem splnila cíl, který jsem si určila. Praktickým využitím své práce, chci 

přispět k lepší orientaci v nabízených sociálních službách pro seniory. Proto jsem se 

rozhodla zpracovat výsledky mapování sociálních služeb do podoby, kterou chci 

nabídnout jako rešeršní práci městu Čelákovice, částečně rozšířenou o přehled 

nabízených volnočasových aktivit seniorům v Čelákovicích. 
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Резюме 

Сениоры - клиенты социальных услуг в городе Чеалковице. 

 

На выбор темы моей выпускной работы повлиял мой личный жизненный 

опыт. Целью моей работы было рассмотреть социальныe услуги для сениоров в 

городе Челаковице и узнать об информированности сениоров в сфере 

социальныцх услуг и предложениях услуг в этом городе.  

 

В теоретической части я придерживалась публикаций специалистов, которые 

этой проблематикой долго занимались. Я описала попнятие старость, её 

изменения и необходимость подготовки к ней. В части, которая описывает 

социальные услуги я уточнила к каким цельям предназначены, спецификовала их 

деление на группы и какие формы  услуги предоставляют. 

 

В практической части я нашла испольнителей социальных услуг в городе 

Челаковице, узнала, что деятели услуг предлагают сениорам и какую 

презентацию к этому используют. С помощью анкеты я узнала какие информации 

об этих услугах получают сениоры. 

Из этих результатов я узнала о 4 субљектах предоставляющих социальные 

услуги в форме 7 деятельностей. Сениоры хорошо обеспечены в области 

патронажных услуг и об этих возможностях получают много информаций. 

Меньше информаций они имеют о предложениаях гражданской консультации. 

 

С моей точки зрения цель моей выпускной работы была исполнена. 

 

 

Ключебые слова: социальный, старение, клиент, социальные услуги, иснолнитель 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Dotazník 

 



 

Příloha č. 1  

 
DOTAZNÍK 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Jmenuji se Irena Parůžková a studuji Vyšší odbornou školu Mills Čelákovice s.r.o., obor 
sociální práce. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit 
k vypracování praktické části mé absolventské práce týkající se sociálních služeb 
v Čelákovicích.  

 
Dotazník je zcela anonymní a uvedené informace budou sloužit pouze pro účely 
absolventské práce. 
 
Vybrané možnosti prosím označte křížkem ( X ) ve vyznačeném poli. 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku. 
 

1. Jaké je Vaše pohlaví?  
 muž 
 žena 

 
2. Kolik je Vám let? 

 45 – 59 
 60 – 74 
 75 – 89 
 90 a více 

 
3. Kde byste hledali informace o sociálních službách v Čelákovicích? (Můžete 

označit i více možností) 
 ve zpravodaji města 
 na vývěsních tabulích / úřední desce ve městě 
 na sociálním odboru městského úřadu 
 na letáku nebo v brožuře v čekárnách lékařů 
 na internetových stránkách města 
 v lékárně 
 jinde, kde ….......................................................... 

 
4. Znáte některého z uvedených poskytovatelů sociálních služeb v Čelákovicích? 

(Můžete označit i více možností) 
 Pečovatelská služba města Čelákovice 
 Farní charita Neratovice 
 Občanská poradna Respondeo 
 žádného neznám 



 

Příloha č. 1 - pokračování 
 
 

5. Víte, které služby tyto organizace poskytují? (Můžete označit i více možností) 
 základní sociální poradenství 
 pomoc při osobní hygieně 
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 půjčování pomůcek (např. polohovací postel, chodítko, invalidní vozík) 
 majetkové vztahy, náhrada škody 
 nevím 

 
6. Která z uvedených sociálních služeb dle Vašeho názoru v Čelákovicích schází? 

(Můžete označit i více možností) 
 domov pro seniory 
 denní stacionář (dohled nad seniorem, když jsou rodinný příslušníci v práci) 
 krizová pomoc 
 exekutorská poradna 
 jiná: ……………………………… 
 žádná mi neschází 
 neznám nabídku sociálních služeb 

 

7. Jste spokojen s nabídkou sociálních služeb pro seniory v Čelákovicích? 
 spokojen 
 částečně spokojen 
 nespokojen 
 nevím, jaká je nabídka sociálních služeb v Čelákovicích 

 
8. Využili jste v posledních pěti letech nějakou sociální službu pro seniory 

v Čelákovicích? 
 NE 
 ANO 
 pokud ano, napište, prosím, jakou ………………………………………………….. 

 


