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Úvod 

Téma „Sociální služby očima seniorů„ jsem si pro mou absolventskou práci vybrala 

z důvodu jeho praktického využití v mé profesi.  

Pracuji na Městském úřadě Brandýs nad Labem na odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví jako referentka úseku příspěvku na péči. Mou klientelu tvoří z převážné 

většiny senioři, kteří si již sami nemohou zajistit úkony při péči o vlastní osobu a při 

soběstačnosti. Pokud tuto pomoc nemůže zajistit rodina, nebo ji zajistí jen částečně, 

pomáhám  mým klientům najít adekvátní sociální služby. Cílem je umožnit seniorům žít 

i nadále ve svém domácím prostředí. V době, kdy jsem zadávala Projekt mé 

absolventské práce, se v některých vzdálenějších obcích regionu nedařilo adekvátní 

terénní sociální služby pro seniory zajistit.  

Zaměřila jsem se proto ve své absolventské práci na zjištění skutečné potřeby 

terénních sociálních služeb pro seniory a zmapování současné nabídky registrovaných 

poskytovatelů v regionu.  

V teoretické části práce jsem se zaměřila na studii postavení seniorů ve společnosti 

a v rodině, dále na proces stárnutí a jeho důsledky, na možnosti prevence negativních 

důsledků stárnutí a v poslední řadě na obecné seznámení s terénními sociálními 

službami a se zákonem o sociálních službách.  

V praktické části absolventské práce jsem výzkumnými metodami zjišťovala 

skutečné potřeby seniorů, mapovala jsem registrované poskytovatele sociálních služeb 

a oslovila jsem představitele malých obcí v regionu. Výstupy z praktické části jsem 

uzavřela do závěrečné diskuze.  
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl: Porovnat skutečnou potřebu terénních sociálních služeb 

v regionu s nabídkou registrovaných poskytovatelů. 

1.2 Dílčí cíl: Vytvořit aktuální podrobný adresář poskytovatelů sociálních služeb 

v regionu. 

Hypotéza: Domnívám se, že je současná síť terénních sociálních služeb 

v regionu adekvátní potřebám seniorů. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části mé absolventské práce se zaměřím na srovnání postavení 

starších lidí ve společnosti v historii a v současnosti. Dále se budu věnovat současnému 

stárnutí populace ve světě a v naší republice, jeho sociálním a ekonomickým dopadům. 

V oddílu mé práce o rodině se budu věnovat historii postavení starých lidí v rodině 

a současnými trendy moderní rodiny. V posledním bloku teoretické části mé 

absolventské práce porovnám vývoj sociálních služeb na území naší republiky před 

rokem 2007 a po roce 2007, zmíním se o zákonu o sociálních službách a pojednám 

o možnostech sociálních služeb.  

2.1 Postoje společnosti k seniorům 

Pojetí „starého” člověka se poněkud liší subjektivním vnímáním každého z nás. 

Obecně se nejčastěji používá toto členění:  

 45–59 let – střední nebo též zralý věk 

 60–74 let – vyšší věk nebo rané stáří 

 75–89 let – stařecký věk, neboli sénium 

 90 let a výše – dlouhověkost 

 

Přes velký časový úsek lidského věku mají tyto věkové hranice něco společného – 

člověk je v těchto obdobích vystaven zásadním změnám, které velmi ovlivňují jeho 

další život a postavení ve společnosti. Jsou to především - odchod dětí z domova, ztráta 

práce, možná ztráta partnera, přátel a zhoršující se zdravotní stav. Pro každé věkové 

období člověka jsou tyto změny velmi zásadní a většinou frustrující. Málokdo je na tyto 

změny připraven. Jak se s těmito změnami každý vyrovná, záleží na jeho povaze, 

zvycích, vzdělání, znalostech, rodinném prostředí a finanční situaci. Důležité je také 

postavení člověka ve společnosti, kde žije, kde pracuje nebo pracoval, na okruhu jeho 

přátel.  
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2.1.1 Historie postavení starých lidí ve společnosti 

Postavení starých lidí ve společnosti vždy ovlivňovaly náboženské, kulturní 

a ekonomické podmínky, které v dané společnosti panovaly.  

Ve starověku a později i ve středověku se lidé nedožívali vysokého věku. Bylo to 

z důvodu různých infekčních chorob, nemocí, úrazů, bojů a válek. Pokud se někdo dožil 

vyššího věku, byl to člověk ne starší 50-ti let. Ve starověku bylo zpočátku postavení 

starších lidí v rodině i ve společnosti ovlivněno především skutečností, že od nich mladí 

lidé získávali praktické zkušenosti a znalosti, které neměli možnost získat jiným 

způsobem. Staří lidé tak v rodinách zastávali důležité postavení, i ve společnosti byli 

uznáváni a ctěni. S  rostoucími společenskými rozdíly se sociální poměry chudých 

starších lidí negativně změnily. Pokud se o ně nemohla postarat rodina, končili často 

tito lidé venku bez přístřeší, odkázáni na milodary ostatních lidí a brzy umírali. 

Společnost poskytovala podporu jen těm starším členům, kteří byli pro ni dříve důležití, 

nebo patřili k určité vrstvě, např. v době starého Říma vojenským vysloužilcům, nebo 

jejich vdovám a sirotkům.  

S nástupem křesťanství došlo ke změně sociálního smýšlení lidí, postavenému na 

základech „křesťanské lásky k bližnímu svému”. Pomoc starým a nemocným lidem, 

která byla hlavně materiální, přicházela nejprve prostřednictvím církví, dále pak 

z vyšších vrstev společnosti. Převážně se jednalo o ženy bohatých pánů, které byly 

velice zbožné a měly sociální cítění. Tato pomoc však byla stále nedostačující 

a zahrnovala jen malé procento potřebných. Společnost rovněž potřebovala řešit 

ochranu ostatních lidí před infekčními nemocemi, protože lidí bez přístřeší 

a nemocných stále přibývalo. S rozvojem měst ve 14. století se začaly budovat městské 

špitály, starobince a chudobince. Dále např. na území bývalé Jugoslávie byly postaveny 

„domovy pro staré osoby”, v  15. a 16. století byly na území celé Evropy zakládány 

obecní ústavy pro zchudlé a staré občany.  

2.1.1.1 Chudinské zákony  

Velký průlom do sociálního postavení starších, chudých lidí učinilo vydání 

chudinských zákonů, které se snažily zajistit těmto občanům právo na zajištění 

základních životních potřeb. V roce 1597 byl za vlády královny Alžběty I. vydán 
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chudinský zákon, který ustanovil výběr povinného poplatku na podporu starých lidí. 

Tato právní úprava trvala až do poloviny 19. století.  

V českých zemích to byl Chudinský zákon č. 59/1868 českého zemského zřízení 

(který platil až do roku 1956, kdy vstoupil v platnost zákon č. 55/1956 Sb. o sociálním 

zabezpečení) a zákon o Domovském právu na území Rakouska-Uherska z roku 1863, 

který stanovil povinnost obcím postarat se o chudé občany na území obce. Obce 

a města stavěla pastoušky, chudobince a starobince, kde bylo starým a opuštěným 

lidem poskytováno bydlení a strava. Bylo to však jediné útočiště, které bylo k starým 

lidem k dispozici v době, kdy jejich dospělé děti opouštěly rodné vesnice a odcházely za 

prací do měst. 

Přestože Chudinské zákony zlepšovaly hmotné zajištění starých lidí, byli tito 

občané stále na okraji společnosti. Obce a města nepomáhala těmto občanům 

z křesťanské lásky, ale z povinnosti, a mnohdy neměla na tuto pomoc finance. Zajištění 

stravy starým lidem obce často řešily formou tzv. pomoci „na střídu”, což znamenalo 

střídavé zajištění jídla ostatními vesnickými domácnostmi. *HAŠKOVCOVÁ, 2010+ 

2.1.1.2 Bismarkovy reformy 

Vývoj moderní sociální péče souvisel se zrušením nevolnictví v roce 1871 

a následujícím přílivem venkovského obyvatelstva do měst a s rozvojem průmyslové 

výroby. Na venkově zůstávali většinou jen staří lidé. Do té doby, v 18. století a na 

počátku 19. století, docházelo pouze k dílčímu řešení některých sociálních problémů. 

(na základě Koncepce institucionalizované solidarity vznikaly dělnické podpůrné spolky 

v Anglii, v Německu, Rakousku-Uhersku, ve Francii a Itálii. Na území tehdejšího 

Rakouska - Uherska začaly být zakládány spolkové nemocenské pokladny zřizované na 

základě spolkových zákonů) 

Pokračující industrializace a koncentrace kapitálu ve 2. polovině 19. století je 

spojena se zakládáním sociálně demokratických stran a odborových organizací. Tato 

skutečnost a dále též složitá ekonomická a politická situace ve střední Evropě vedly 

k tomu, že se vlády začaly hlouběji zabývat i otázkou sociálního pojištění v nemoci 

a stáří. V Německu bylo uzákoněno povinné nemocenské pojištění v roce 1883, 

úrazové pojištění v roce 1884 a starobní a invalidní pojištění v roce 1889.  
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Tyto zákony jsou označovány jako Bismarckova reforma a položily základy tzv. 

Bismarckovu modelu sociálního pojištění, který velmi ovlivnil pojišťovací systémy 

v řadě zemí Evropy. Povinné sociální pojištění bylo krátce poté zavedeno i pro 

rakouskou část Rakouska-Uherska, tj. i pro české země.  

2.1.1.3 České země po 1. sv. válce 

 Po 1. sv. válce v novém Československu byla ustanovena Správa pro otázky 

sociální péče a došlo ke kvalitnímu  rozvoji ústavní péče. Je třeba se zmínit o založení 

sociálního „Domu pro osoby nemocné, nezaopatřené a stářím sešlé” v Trhanově, který 

založil Josef Thomayer, prof. Karlovy University, lékař a spisovatel v roce 1908. V Praze 

byly založeny Petrem Zenklem (doktor filosofie) Masarykovy domy (dnešní Fakultní 

Thomayerova nemocnice), kde se, mimo jiné, nalézalo pět budov starobince a pět 

budov chudobince. Výstavba těchto domů byla velmi pokroková, neboť kromě budov 

pro staré a chudé občany zde byly zotavovny, ozdravovny, dětský chorobinec, divadelní 

sál, kinosál, kaple, knihovna, lesní divadlo, sportovní a tenisová hřiště, přírodní 

a rehabilitační bazén. Nešlo tedy jen o poskytnutí základních životních potřeb, ale byla 

zde řešena otázka hodnotného společenského vyžití. V Masarykových domech se 

nacházela i první Klinika chorob ve stáří na světě. Kromě institucionální péče a státní 

péče poskytovaly pomoc starým lidem též dobročinné organizace a církve jako je 

Charita, Diakonie, České srdce, Československý červený kříž, které poskytovaly pomoc 

v domácím prostředí starých lidí. *HAŠKOVCOVÁ, 2010+  

2.1.1.4  České země v období socialismu 

Po 2. světové válce v Československu, v období socialismu v padesátých letech 20. 

století, vznikl jednotný systém sociálního zabezpečení. Jediným garantem zdravotní 

a sociální péče a pomoci se stal stát. Charitní a církevní dobročinné organizace byly 

potlačeny a některé, zejména církevní, byly postupem času zrušeny. Postavení starých 

lidí v socialismu bylo ovlivněno kolektivizací. Péče o staré občany mimo rodinu byla 

řešena ústavní péčí v Domovech důchodů. Tento unifikovaný systém institucionální 

péče o staré občany měl po válce pro seniory významné hmotné výhody. Forma 

bydlení, zajištění stravy i společenská prestiž byla většinou na mnohem vyšší úrovni, 

než v jejich předchozím životě.  
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S postupem času se životní podmínky obyvatelstva v republice zlepšovaly a celkový 

potencionál Domovů důchodců mezitím zastaral. Pobyt v ústavních zařízeních se pro 

některé staré lidi stal nuceným. Staří lidé uvolňovali své byty pro mladé rodiny anebo 

se o ně v jejich domácnostech neměl kdo postarat. Terénní služby v té době zajišťovala 

jen pečovatelská služba, chyběly asistenční a zdravotní služby, které by umožňovaly 

setrvat v přirozeném prostředí i těm lidem, kteří potřebovali celodenní péči.  

Senioři měli v období socialismu zaručený stálý příjem, možnost se více či méně 

zabývat svými koníčky a zálibami, byli významnými pomocníky mladých rodin. Hlídali 

vnuky, pomáhali se zajištěním bydlení pro mladé, často pomáhali i finančně. Senioři 

měli zajištěnu dostupnou zdravotní péči na kvalitní úrovni. Pozitivní byl i zájem českých 

lékařů o problematiku stáří, jmenovitě internisty a kardiologa Bohumila Prusíka, který 

patřil k zakládajícím členům Mezinárodní gerontologické asociace. Česká 

gerontologická společnost byla založena v roce 1962 a její členové se zasloužili o rozvoj 

oboru geriatrie u nás. *HAŠKOVCOVÁ, 2010+  

Po roce 1989 došlo v naší republice k decentralizaci a depaternalizaci všech forem 

sociální péče. Péče o seniory, mezi jinými, se rozdělila na státní a soukromou, svou roli 

opět nastoupily dobročinné, církevní a charitní organizace.  

2.1.2 Současné stárnutí populace a ekonomické dopady 

Celkové stárnutí populace na Zeměkouli zapříčiňuje prodlužující se věk lidí 

a stagnující populační růst. Stálé prodlužování věku lidí kladně ovlivňuje vývoj lékařské 

vědy a farmaceutického průmyslu, přístup ke všeobecnému vzdělání a k informacím. 

Dobrý ekonomický status a zdravotní péče poskytuje lidem možnost se lépe o své 

zdraví postarat a dožívat se stále vyššího věku.  

Na druhé straně se, hlavně ve vyspělých zemích, neustále snižuje počet narozených 

dětí a v současné době je velké množství párů bezdětných. Hlavními důvody jsou např.  

 profesní růst a další vzdělávání  

 ekonomické a finanční závazky 

 zájmové vyžití a cestování 

 ekonomická rozvaha možnosti finančního zajištění dětí, bez vážnějších omezení 

vlastní potřeb rodičů 
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 důvody duchovního rázu, kdy současný materiální styl života a světa, který stále 

upřednostňuje formy násilí, odrazuje mladé lidi od zakládání rodin s dětmi 

2.1.2.1 Stárnutí populace v České republice 

V České republice se populačním vývojem a změnami ve věkovém složení zabývá 

Český statistický úřad. V první polovině roku 2009 zpracovalo Oddělení demografické 

statistiky Českého statistického úřadu Projekci demografické struktury obyvatelstva 

do roku 2065. Východiskem projekce se stala demografická struktura obyvatelstva ČR 

k 1. 1. 2009, podle výsledků bilance navazující na Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Tato 

projekce zahrnuje do celkového počtu obyvatel kromě občanů ČR také cizince 

s trvalým, přechodným (občané EU) nebo dlouhodobým pobytem (občané tzv. třetích 

zemí). 

Z níže uvedených tabulek č. 1 a 2 je zřejmé, že se předpokládá snížení porodnosti, 

které i přes zvýšenou úmrtnost posune přirozený přírůstek do záporných hodnot. 

Tento fakt nemůže zvrátit ani migrace obyvatel. Průměrný věk dožití v České republice 

u mužů bude 74 let a u žen 80 let, a tak se délka života Čechů v příštích 60 letech 

významně prodlouží a to až o dvanáct let.  
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Tabulka č. 1 – projekce pohybu obyvatelstva ČR do roku 2065 – střední varianta 

Ukazatel Rok 2009 Rok 2065 

Živě narození 118430 91231 

Zemřelí 107564 139889 

Přirozený přírůstek 10866 -48658 

Saldo migrace 25000 25000 

Celkový přírůstek 35866 -23658 

Porodnost (‰) 11,3 8,5 

Úmrtnost (‰) 10,3 13,1 

Úhrnná plodnost 1,5 1,72 

Naděje dožití 

muži 74,2 86,5 

ženy 

 
0,3 91,0 

 

Zdroj: ČSÚ - Projekce obyvatelstva České republiky.  

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09 

 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09
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Tabulka č. 2 – projekce pohybu obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 

– Středočeský kraj – střední varianta 

Ukazatel Rok 2009 Rok 2065 

Živě narození 15224 8622 

Zemřelí 12588 15753 

Přirozený 
přírůstek 

2636 -7131 

Porodnost (‰) 12,4 8,2 

Úmrtnost (‰) 10,2 15,0 

Úhrnná plodnost 1,6 1,72 

Naděje dožití 

muži 74,0 86,3 

ženy 80,0 90,6 

 

Zdroj: ČSÚ - Projekce obyvatelstva České republiky 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4021-10 

 

Na projekci demografické struktury obyvatelstva do roku 2065 navazuje Projekce 

obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065. Hodnoty uvádím v tabulce č. 2, 

kde je zřejmé, že předpokládané snížení porodnosti postihne i Středočeský kraj, 

přestože se v něm v současnosti nachází jedna z nejmladších populací České republiky. 

Přirozený přírůstek se ve Středočeském kraji i přes zvýšenou úmrtnost posune rovněž 

do záporných hodnot. 

 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4021-10
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Tabulka č. 3 – projekce pohybu obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 – 

index stáří 

Index stáří je určen počtem osob ve věku 65 a více let na 100 dětí do 15 let. 

Zdroj: ČSÚ - Projekce obyvatelstva České republiky  

Dostupné z: http://www.spcr.cz/statistika/projekce_d.htm 

 

V tabulce č. 3 je zřetelně vyznačen velký rozdíl ve výši indexu stáří ve všech krajích 

České republiky.  

http://www.spcr.cz/statistika/projekce_d.htm
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Tabulka č. 4 - projekce pohybu obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 – 

index ekonomického zatížení 

Index ekonomického zatížení propočtený jako podíl  

počet osob ve věku 65 a více let a osob ve věku 0-19 let na  

            100 osob ve věku 20-64 let 

porovnává ekonomicky neaktivní obyvatele k aktivní části populace. 

Zdroj: ČSÚ - Projekce obyvatelstva České republiky  

Dostupné z: http://www.spcr.cz/statistika/projekce_d.htm 

 

Porovnáním indexu ekonomického zatížení obyvatel je v roce 2065 zřejmé vysoké 

zatížení ekonomicky činné populace, což může způsobit velké demoekonomické změny 

(viz. 2.2.2.2. Ekonomické a další důsledky stárnutí obyvatelstva).  

Tato demografická zjištění a prognózy lze do budoucnosti využít k  plánování 

sociální politiky v každém územním celku naší republiky. Podle současného stavu 

obyvatel a podle věkových skupin lze předpokládat, které kraje budou potřebovat 

posílit sociální politiku v oblasti zajištění a pomoci starším skupinám obyvatel. 

2.1.2.2 Ekonomické a další důsledky stárnutí obyvatelstva 

 Jak se mění věková struktura obyvatel, mění se i celkový obraz společností. 

Stárnutí obyvatel planety s sebou nese několik důsledků. Jsou to změna 

http://www.spcr.cz/statistika/projekce_d.htm
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demoekonomické situace obyvatelstva, sociálně zdravotní, sociologické a sociálně 

psychologické důsledky.  

Všechny tyto důsledky mají vliv na společenské postavení starých lidí, na smýšlení 

majoritních obyvatel společnosti o starých lidem a na způsob chování k nim. Souvisí 

také s  možnostmi starých lidí prožít kvalitní život a z hlediska psychologického má za 

následek jejich časté depresivní stavy a nechuť již dále žít.  

 změna v demoekonomické situaci obyvatelstva sebou přináší  poruchu 

demoekonomické rovnováhy. Příčinou jsou zvyšující se náklady na sociální 

zabezpečení, na důchody, sociální podporu a pomoc a na zdravotní péči. 

Ekonomicky aktivní lidé jsou stále více nuceni uspokojovat nejen své potřeby, ale 

i potřeby ostatních ekonomicky neaktivních lidí, mimo jiné i seniorů. Následkem 

změn ve věkových skupinách obyvatel mohou nastávat i mezigenerační spory. 

K těm dochází např. v České republice v současné době, kdy z důvodu vysoké 

nezaměstnanosti musí mladí lidé soupeřit o pracovní místa s některými pracujícími 

důchodci, kteří pobírají v zaměstnání mzdu a zároveň penzi ze státního rozpočtu.  

 důsledky sociálně zdravotní se projevují ve zvýšené potřebě zajištění dostupné 

a kvalitní zdravotní a sociální péče pro seniory. Při snížení soběstačnosti starých 

lidí, která může končit  úplnou bezmocností, potřebují senioři celodenní pomoc 

a péči. Vzhledem k tomu, že jejich děti a rodinní příslušníci jsou v převážné většině 

zaměstnáni, je zde nutná pomoc profesionální sociální péče. Toto má dvě hlediska:  

o negativní – ve formě ekonomické – zvýšení výdajů na zdravotní péči a sociální 

pomoc,  

o pozitivní – rozvoj pracovních míst v oboru zdravotnictví a sociálních služeb.  

 sociologické a sociálně psychologické důsledky stárnutí obyvatelstva patří 

k neméně závažným. Během měnící se tváře společností ve 20. století došlo 

k mnoha razantním změnám, v ekonomických podmínkách, v charakteru bydlení, 

ve vzdělanostní, životní a kulturní úrovni. Změnila se struktura rodiny, kulturní 

a morální hodnoty lidí. Mezi negativní důsledky těchto změn patří neúcta ke 

starším, vážné mezigenerační konflikty, osamělost a diskriminace (ageismus) 

starších lidí. Ve vážných případech sociální izolace i chudoba. *Zavázalová, 2001+ 
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2.1.3 Ageismus 

2.1.3.1 Obecná definice ageismu  

Definice ageismu nejsou jednotné, ale všechny v podstatě vyjadřují ageismus jako 

věkovou diskriminaci, postihující především staré lidi, která může vést k věkové 

segregaci a vyčleňování starších lidí ze společnosti.  

Ageismus ve své podstatě není novým jevem, ale provází lidský věk po staletí. Staří 

lidé byli, většinou z ekonomických důvodů, často na pokraji společnosti, žili v nouzi 

a bídě, trpěli posměšky ostatních lidí. Pojem „ageismus” poprvé použil americký 

psychiatr Robert Butler v roce 1968 v článku Washington Post v souvislosti se 

segregační bytovou politikou.  

Ageismus je podporován ekonomicko-sociálními problémy a společenskými 

představami (mýty) podceňujícími stáří. 

2.1.3.2 Formy ageismu 

Formy ageismu se projevují téměř ve všech oblastech občanského života:  

 při vstupu do různých společenských zařízení, úřadů a obchodů mají imobilní 

senioři často špatný nebo ztížený přístup.  

 snížená možnost participace na společenském a politickém životě, následkem 

omezeného nebo žádného přístupu k informacím  

 v případě hledání zaměstnání se osoby nad 50 let setkávají s věkovou diskriminací 

zaměstnavatelů.  

 profese, které se zabývají pomocí nebo péčí o seniory nemají takovou 

společenskou prestiž, jako ostatní povolání.  

 domovy seniorů jsou budovány v odlehlejších částech měst nebo obcí, se špatným 

přístupem do centra společenského dění.  

 v sociální nebo zdravotní péči může docházet ke špatnému zacházení se seniory, 

ke snižování jejich důstojnosti nebo dokonce k jejich  týrání.  

 s věkovou diskriminací mají negativní zkušenost pacienti vyššího věku při 

lékařském ošetření, při poskytnutí dražšího vyšetření nebo léku nebo při zařazení 

do pořadníku čekatelů na operace.  

 v médiích je seniorům věnováno málo pozornosti, některá média seniory ignorují 

nebo o nich podávají neobjektivní nebo negativní informace.   
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2.1.3.3 Mýty o stáří 

S pojmem ageismu souvisí i velmi úzký náhled ostatní populace na stáří. Děje se 

tak formou stereotypů a mýtů o stáří, které bohužel, zapustily hluboké kořeny 

v myslích populace a způsobují, že ostatní lidé vidí seniory jako jednolitou, 

neproduktivní a nezajímavou skupinu lidí. Otázkou je, zda se i sami senioři svým 

smýšlením neidentifikují s názorem většinové populace a tím se sami na těchto 

názorech nepodílejí.  

 Mýtus falešných představ se zakládá na obecné představě, že senioři potřebují 

hlavně ekonomické a materiální zajištění.  

 Mýtus zjednodušené demografie předpokládá, že staří lidé jsou všichni důchodci 

a souvisí s mýtem homogenity, který nerozlišuje mezi mladším a starším 

seniorem, mužem a ženou, a zároveň popírá individualitu každého člověka.  

 Mýtus neužitečnosti vede k nebezpečnému názoru, že staří lidé již nic 

prospěšného pro rodinu a společnost nemohou udělat a naopak vyžadují stále více 

pomoci a času. Tento mýtus vede k despektu ke starým lidem a úzce souvisí 

s mýtem ignorace starých lidí.  

 Mýtus nemocí seniorů je založen na představách, že všichni staří lidé jsou často 

nemocní, plní čekárny u lékařů, užívají hodně léků, mají Alzheimerovu chorobu 

a potřebují stálou péči. 

 Mýtus ošklivosti se projevuje používáním hanlivých výrazů o starých lidech jako je 

„babizna, scvrklý dědek apod.” Tento mýtus je negativně spojen se současným 

západním kultem mládí, který preferuje krásné a mladé lidi. Haškovcová, 2010+  

2.1.3.4 Ageismus v České republice 

V letech 1999 – 2001 uskutečnila MUDr. Tošnerová sociologický výzkum, ve kterém 

zjišťovala postoje ke stáří a názory na zdravé a nemocné stáří u studentů a vyučujících 

některých pražských škol se sociálním a zdravotním zaměřením. (Policejní akademie 

v Praze, fakulta sociální práce a lékařská fakulta University Karlovy v Praze, Vyšší 

odborná škola sociálně právní v Praze, obor sociální práce.) Výzkumu se dále účastnili 

muži plnících civilní službu. Respondenti byli ve věku 19–50 let. Výsledky výzkumu 

Tošnerová uvedla ve své publikaci „Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří” 
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v roce 2002. Závěry výzkumu potvrdily přítomnost některých forem ageismu u části 

populace, která se zabývala sociální péčí v českých zemích: 

 většině respondentů chyběly základní znalosti o běžném zdravém stáří 

 mýty a falešné představy byly zjištěny i u profesionálních pracovníků 

 při výuce ve školách zmíněných oborů byla věnována nejvíce pozornost patologii 

stáří a nemocem, avšak sociální gerontologii byla věnována minimální pozornost  

 u profesionálních pracovníků často chybělo vzdělání nebo nácvik z  oblasti 

psychologie a komunikace s lidmi různých věkových skupin, osobnostních rysů 

a aktuálního psychického stavu.  

 v naší společnosti téměř chybí spontánní mezigenerační setkávání. Tady Tošnerová 

konstatuje, že se tak děje zejména proto, že naše společnost žije převážně ve 

věkově segregovaných skupinách, které mezi sebou špatně komunikují. Z této 

špatné komunikace pramení neinformovanost a předsudky ostatní populace ke 

starým lidem. *Tošnerová, 2002+  

2.1.4 Autonomie seniora 

Podstatnou součástí kvalitního života člověka je jeho autonomie a sociální 

začlenění, které je také cílem sociální služby. Téměř každý člověk chce dožít ve svém 

přirozeném prostředí nebo chce alespoň sám o svém dalším životě rozhodovat.  

Práva a komplexní řešení potřeb seniorů jsou zakotveny kromě Listiny základních 

práv a svobod České republiky i v mezinárodních dokumentech jako jsou:  

 Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí z roku 1982 

 Zásady OSN pro seniory z roku 1991 

 Mezinárodní plán stárnutí z roku 2002 

Usnesením vlády České republiky č. 485 ze dne 15. května 2002 byl schválen 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007. Hlavními principy 

programu mimo jiné jsou:  

 zachování  důstojnosti, nezávislosti, práva na sebeurčení, práva na soukromí 

a vlastní volbu.  

 ochrana rodiny jako základního článku společnosti, v níž se realizuje mezigenerační 

solidarita 

 možnost dožít v přirozeném prostředí 
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 princip nediskriminace 

Národní programy přípravy na stárnutí jsou vypracovávány na každé čtyři roky, 

poslední byl vypracován na období 2008 až 2012. *http://www.mpsv.cz/cs/2869+ 

Usnesením vlády č. 288 ze dne 22. března 2006 byla zřízena Rada vlády pro 

seniory a stárnutí populace. Ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, 

aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do 

ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje. 

2.1.4.1 Soběstačnost 

Soběstačnost je schopnost člověka samostatně vykonávat běžné denní činnosti v péči 

o vlastní osobu a o domácnost z hlediska: 

 fyzické soběstačnosti (schopnost pohybu, fyzické práce, stabilita) 

 psychické soběstačnosti (autonomie, sebeprosazení) 

 hmotné soběstačnosti (dostatek hmotných prostředků) 

 sociální soběstačnosti (začlenění do společnosti, vtahy, obstarání osobních 

záležitostí) 

Tato čtyři hlediska soběstačnosti staršího člověka spolu navzájem souvisí, prolínají se 

a je třeba s nimi při poskytování sociální pomoci pracovat.  

Soběstačnost ve stáří negativně ovlivňují:  

 chronické choroby - nejčastěji onemocnění pohybového aparátu, neurologická 

a psychická onemocnění, onemocnění kardiovaskulárního systému, poruchy 

smyslových orgánů, endokrinní nemoci, poruchy kontinence a úrazy.  

 špatné bytové podmínky – úzké chodby, schody bez zábradlí, kluzké povrchy 

podlah, chybějící nebo nevyhovující sociální zařízení, neexistence vodovodu 

a odpadu, topení na tuhá paliva, ztížený terén kolem domu 

 sociální izolace – život na venkově, po úmrtí partnera  

 špatná ekonomická situace – osamělý senior žijící ve velkém bytě s vysokým 

nájmem 

*Zavázalová, 2001+ 

2.1.4.2 Potřeby stárnoucích lidí. 

Základní lidské potřeby zformuloval Maslow v Pyramidě lidských potřeb. Ve stáří 

člověka se hodnotová orientace potřeb mění, jednak na základě věkového období, 
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jednak podle individuality každého jedince. V konečné fázi lidského života může dojít 

k úplnému obrácení řebříčku potřeb a Maslowova Pyramida má obrácenou podobu.  

Potřeby člověka v konečné fázi života:  

 fyziologické potřeby (výživa, vylučování, spánek, pohyb, hygiena)  

 potřeby bezpečí (ekonomické zabezpečení, fyzického a psychické bezpečí)  

 sociální potřeby (být milován, patřit do nějaké sociální skupiny, mít informace, být 

vyslechnut)  

 potřeby autonomie (uznání, sebeúcta, zachování důstojnosti, možnost sám o svém 

životě rozhodovat)  

 potřeby seberealizace (smysl života, možnost rozvíjet vlastní činnost) 

2.1.4.3 Prevence negativních procesů stáří 

S přibývajícím věkem u člověka dochází k postupným degenerativním, 

morfologickým a funkčním změnám lidského organizmu. Tento proces je nevratný, je 

však možné jej zpomalit nebo jeho následky zmírnit. Těmito možnostmi se zabývá 

vědní obor gerontologie.  

Gerontologie je věda o stárnutí a stáří. Zkoumá jeho zákonitosti, mechanismy, 

příčiny a projevy. Experimentální gerontologie se zabývá biologickými 

a psychologickými procesy stárnutí člověka. Poznatky procesu stárnutí jsou důležité 

k dalším postupům, opatřením a metodám, které mohou stárnutí člověka oddálit nebo 

zmírnit jeho negativní důsledky. Sociální gerontologie zjišťuje potřeby starých lidí, 

zabývá se společenskými a sociálními faktory, které proces stárnutí ovlivňují. Klinická 

gerontologie neboli geriatrie je lékařský obor, který má za úkol řešit zdravotní stav 

starých lidí komplexně v rámci všech oborů medicíny s přihlédnutím ke specifickým 

potřebám seniorů.  

Hlavním cílem gerontologie je zdravý způsob života pěstovaný a udržovaný již od 

dětství, prevence předčasného nebo patologického stárnutí, prodlužování 

soběstačnosti do pozdního věku a zlepšení kvality života lidí ve vyšším věku.  

Včasnou prevencí je možné se vyhnout některým negativním důsledkům stáří, jako 

je ztráta soběstačnosti, institucionalizace, prevalence chronických chorob a sociální 

izolace. *Haškovcová, 2010+ 
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2.2 Postavení seniora v rodině 

Rodina je společenskou institucí a je základní jednotkou všech lidských společností. 

Plní řadu biologických, sociálních, psychologických i ekonomických funkcí. Svým 

členům poskytuje pocit bezpečí, zázemí a jistoty, podporuje vzájemnou pomoc a péči 

a solidaritu v každém věku. Děti, které se v rodině narodí, přebírají většinou vztahový 

rodinný model svých rodičů. Je velmi důležité, aby již malé děti měly možnost sledovat 

pomoc a péči o potřebné členy rodiny. V dospělosti tyto své zkušenosti opět uplatní při 

péči o své stárnoucí rodiče.  

Rodina jako soukromá instituce podléhá normám a hodnotám celé společnosti, 

a tzv. sociální kontrole, kterou tvoří veřejné mínění. Postavení starších lidí v rodině je 

vždy těmito normami a hodnotami ovlivněno. Vztahy dospělých dětí s rodiči a péči 

o staré rodiče ovlivňují tyto faktory:  

 vzdálenost mezi bydlišti dětí a rodičů 

 pracovní vytížení dospělých dětí 

 ekonomická situace zúčastněných rodin  

 možnosti profesionální pomoci a služeb, které jsou dostupné v místě, kde rodiče 

žijí. 

2.2.1 Historie postavení seniorů v rodině 

Postavení starých lidí v rodině v historii silně ovlivňovaly možnosti materiálního 

zabezpečení rodiny a míra důležitosti starých lidí pro tuto základní společenskou 

jednotku. Lidé v dřívějších dobách nebyli příliš emocionálně angažováni, obyčejný život 

byl velmi těžký, smrt rodičů i dětí byla velmi častá. Rodinné vztahy byly proto založeny 

spíše na ekonomických základech, na uspokojování základních lidských potřeb a na 

ustálených pravidlech dané společnosti a na místním náboženství. Lidé se rodili, žili 

a umírali podle ustáleného rytmu, který malé děti vstřebávaly od narození.  

2.2.1.1 Počátky historie 

V prvopočátcích dějin lidí nelze v jejich společném soužití hovořit o rodině jako 

takové. Lidé žili v tlupách, ve kterých měli k sobě blíže rodiče se svými dětmi. Život 

ve větších tlupách byl pro členy poněkud snadnější, neboť členové si mohli navzájem 

pomáhat při obživě a při bezpečnosti. Pokud se někdo dožil vyššího věku, byl pro 

skupinu většinou cenný, protože měl životní zkušenosti a dovednosti. Měl tudíž své 
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místo a živobytí v tlupě zajištěno, i když již nemohl být fyzicky aktivní. Toto uspořádání 

přetrvávalo i v kmenových a rodových společnostech. Na územích prvních států, 

začínali již lidé žít v jednotlivých párech a v manželstvích.  

Pojem rodina většinou znamenal velkou domácnost, vytvořenou z rodičů a dětí, 

popř. prarodičů, ale i ze všech pomáhajících a pracujících členů, kteří v domácnosti žili 

– jako byli dříve otroci a služebnictvo, ozbrojenci, později čeledíni, děvečky a tovaryši. 

Dále se za rodinu označovali všichni pokrevní příbuzní. *Možný, 2006+  

2.2.1.2 Teorie velké rodiny 17. století 

V 17. století podle La Playe a jeho teorie velké rodiny, byl hlavou rodiny otec, který 

rozhodoval a ovlivňoval osudy svých dětí, někdy i vnuků. Svůj majetek předával svému 

nejstaršímu synovi těsně před smrtí nebo při svém odchodu na „vejminěk”. Rodina žila 

pod jednou střechou, všichni pomáhali a pracovali podle svých možností. Staří lidé 

postupně přestávali vykonávat těžké fyzické práce a pomáhali v domácnosti s pracemi 

lehčími nebo s hlídáním dětí. Pokud staří již nemohli pomáhat, byla jim dospělými 

dětmi poskytována přiměřená pomoc, jako splátka za jejich výživu a výchovu. Pravidla 

rodinného soužití, pomoci a vzájemné péče byla jasně daná, žádná instituce rodině 

většinou nepomáhala a tak se rodina musela spolehnout jen na své členy. Staří lidé 

měli proto v rodině své důležité místo 

Rodinné vztahy však nebyly všude idylické, staří lidé si proto jistili svá práva na 

odpočinek, bydlení a ekonomické zajištění sepisováním dohod a smluv. Tyto smlouvy 

zavazovaly jejich děti, popř. jejich partnery právem jejich rodičů na vejminek na 

doživotí, a které se daly při neplnění i vymáhat soudně. Přesto se často stávalo, že 

starým lidem jejich práva byla upřena a oni se museli spokojit s nuzným zajištěním 

nebo s pomocí společnosti, některým se nedostalo pomoc žádné a pak umírali na 

nemoci a podvýživu. *Možný, 2006+ 

2.2.1.3 Průmyslová revoluce 

V době průmyslové revoluce se tento ustálený model rodiny začíná bortit. 

V důsledku rozvoje průmyslu a celkové ekonomické situace odchází spousta mladých 

lidí za prací do měst. Jejich domácnost jim přestává být místem zaměstnání, oni 

opouštějí své rodiče a vytváří malé nukleární rodiny v místech svého nového 

zaměstnání. Pomáhat svým rodičům již bylo pro dospělé děti těžké, většinou pro 
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velkou vzdálenost mezi jejich bydlišti. Pokud nemohly v péči o rodiče nastoupit mladší 

děti, které žili doma u rodičů, nebo pokud neměli staří lidé dostatečné finanční 

prostředky, byl osud starých a opuštěných lidí zpečetěn. Staří lidé byli odkázáni na 

almužnu nebo milodary bohatších občanů. V lepším případě končili své stáří 

v charitních nebo obecních zařízení, v nejhorším případě brzy umírali na ulici.  

Rozpadem tzv. velké rodiny zanikla „výhoda” společné pomoci v širším rodinném 

svazku, kde měl každý jedinec, tudíž i starý člověk, své důležité místo. Nová nukleární 

rodina tuto „výhodu” dlouho postrádala a těžko si vytvářela vlastní rámec účelného 

fungování a systém účelných hodnot. Věci běžné denní potřeby, které si lidé 

v dřívějším rodinném hospodářství vyráběli sami, museli ve městech draze kupovat. 

Lidé za prací a výdělkem odcházeli z domu a většinou se celý den neviděli. Práce žen 

v domácnosti přestala být ceněna, protože touto prací žena nevydělávala žádné 

peníze. Tato doba se vyznačovala velkou nestabilností rodiny, rozvojem alkoholismu 

a špatnými mezigeneračními vztahy. *Možný, 2006+ 

 

2.2.1.4 Období po 2. sv. válce, 50. léta 20.století 

V období po 2. sv. válce ve vyspělých  zemích, které nebyly postižené 

bombardováním, docházelo k populačnímu nárůstu a k velkému hospodářskému 

rozvoji. Toto mělo velmi pozitivní vliv na zakládání malých nukleárních rodin, které byly 

státem velmi podporovány. Empirické výzkumy v USA a v Anglii (Young, Willmott, 

1957, Young, Geertz, 1961, Bell, 1968) dokládají, že spíše než o nukleární rodinu, se 

jednalo o „modifikovanou rozšířenou rodinu”. Tato „rodina” se skládala z rodičů 

s dětmi a dvěma rodinami prarodičů. Rodinné vztahy a styky záležely na zaměstnanosti 

všech rodičů a vzdálenosti jejich bydliště. Ve všech případech však byla zřejmá 

vzájemná podpora a pravidelné návštěvy. Širší rodinné vztahy byly spíše utlumeny. 

Přes částečné uvolnění mravů a období svobodné lásky v  60. letech, tento typ 

rodiny přetrvává více méně dodnes. *Možný, 2006+ 

2.2.1.5 Období socialismu v ČSSR 

V ČSSR v období socialismu bylo postavení seniorů v rodině poznamenáno velkou 

zaměstnaností žen, institucionalizací všech služeb pro seniory, a přejímáním částečné 

péče o vnuky jejich prarodiči.  
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Socialistická ideologie po vzoru Marxismu-leninismu věnovala rozvoji člověka 

a rodině velkou pozornost. Tato pozornost souvisela s třídní ideologií, kdy bylo žádoucí, 

aby všichni lidé byli zhruba na stejné rozvojové úrovni a měli přibližně stejně pokryty 

základní životní a sociální potřeby. Tradiční dělba práce v rodině, kdy ženy pracovaly 

v domácnosti a pečovaly o děti nebo o staré rodiče, se změnila. Nástupem žen do 

zaměstnání bylo třeba zajistit výchovu dětí a péči o staré a nemocné občany 

institucionální péčí. Pro ženy tento fakt znamenal na jedné straně úlevu od jejich 

povinností, ale na straně druhé se těžko vyrovnávaly s tíživými pocity po svěření svých 

blízkých do péče cizích lidí. Rovněž staří lidé se museli vyrovnávat často s neosobní, 

někdy dokonce nekvalitní péčí. V těchto případech docházelo u starých lidí ke ztrátě 

osobní důstojnosti, vlastní identity a možnosti seberealizace.  

S postupným snížením věku odchodu do důchodu, hlavně u žen, se otevíralo pole 

větších možností seberealizace zdravých seniorů, kteří v období socialismu byli 

nazýváni důchodci. Někteří zůstávali ve svém zaměstnání, jiní se realizovali v různých 

společenských organizacích, další pomáhali s péčí a výchovou svých vnuků. Rodiny 

mladých i starých bydlely často z nedostatku bytů v jednom bytě nebo rodinném 

domku. V těchto rodinách docházelo k mezigeneračním sporům a někdy i k rozpadu 

mladých manželství.  

Mezigenerační vztahy a postavení starých lidí ovlivnil celkový společenský vývoj. 

Počáteční nadšení a pracovitost, morální hodnoty a náboženství v poválečném období, 

postupně vystřídal pokles úcty člověka k člověku, k práci, k poctivosti, náboženství bylo 

režimem potlačeno, klesala zároveň úcta k rodičům a starším lidem vůbec. Spolu 

s institucionalizací péče se měnilo i postavení starších lidí v rodině. Tam, kde byli 

prarodiče schopni pomoci mladé rodině při zajištění bydlení, péče o vnuky a často 

i finanční podporou, byli tito senioři vítáni. Při ztrátě soběstačnosti však byli staří lidé 

často umísťováni do  zařízení sociální péče. *Haškovcová, 2010+ 

2.2.2 Současné trendy vývoje v rodině 

Současná rodina je dvougenerační, tedy rodiče a jejich děti, nebo manželský pár 

bez dětí, avšak stále přibývá domácností jen s jedním dospělým a dětmi anebo tzv. 

singles, lidé, kteří žijí sami. Největší podíl z českých partnerství bez společného soužití 
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tvoří páry starších lidí a seniorů. Tito partneři mají svůj byt nebo dům, kde žijí sami 

a z obavy možné ztráty svého partnera se nechtějí sestěhovat do jedné domácnosti.  

Většina mladých rodin i většina seniorů preferují oddělené bydlení. Vzhledem 

k současné bytové situaci a k situaci na trhu práce, žijí rodiče a dospělé děti často 

v jiných městech a obcích, vzdáleni desítky i stovky kilometrů. Velké pracovní nasazení 

a vzdálenosti v bydlišti zabraňují nebo znesnadňují dospělým dětem pomáhat 

a pečovat o své stárnoucí rodiče v jejich domově. Aby mohli imobilní senioři žít i nadále 

ve svém domově, využívají často sousedskou výpomoc nebo různé formy 

profesionálních terénních služeb.  

Kvůli současnému zvýšení věku občanů pro odchod do důchodu nemohou 

prarodiče příliš vypomáhat při výchově a péči o své vnuky. Po roce 1989, z důvodu 

tehdejšího menšího počtu dětí, byly rušeny mateřské školky a jesle a tak v  současné 

době kapacita těchto zařízení chybí. Mladé matky nemohou nastoupit do zaměstnání, 

protože o jejich malé děti nemá kdo pečovat. Tuto situaci mladé ženy často řeší péčí 

o své prarodiče, kteří již pomoc potřebují. Dochází tak k pozitivnímu řešení obou 

sociálních situací. Nesoběstačný senior může zůstat ve své domácnosti a poskytovanou 

pomoc si uhradí s pomocí příspěvku na péči. Pečující žena obdrží od seniora finanční 

úhradu za své služby, a pokud byl seniorovi přiznán druhý stupeň závislosti, nemusí si 

pečující hradit zdravotní ani sociální pojištění, které za ni uhradí stát.  

 

O staré rodiče pečují převážně ženy v produktivním věku, z toho 80 % žen je 

zaměstnáno. Vzhledem ke zvyšující se střední délce života často pečují staří lidé ve 

věku nad 60 let o své nesoběstačné rodiče ve věku nad 80 let. Vohralíková s Rabušicem 

uvádějí, že četnost setkávání rodičů s dospělými dětmi je vysoká, i když odvislá od 

vzdálenosti bydlišť rodičů a dětí, nejvíce své rodiče navštěvují dcery a to jedenkrát 

i několikrát týdně, některé denně. *Vohralíková, Rabušic, 2004+ 

 

2.3 Sociální služby pro seniory  

Sociální služby, v současném pojetí zákona o sociálních službách, zajišťují pomoc 

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo jako prevenci sociálního 

vyloučení. Tato formulace v podstatě vyjadřuje poslání sociálních služeb po celá staletí 
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a je jedno jakým způsobem se tyto služby poskytovaly. Vždy vyjadřovaly určitou pomoc 

a podporu jednotlivce, skupiny či komunity jinému jednotlivci, skupině, či komunitě, 

kteří tuto pomoc potřebovali. Do skupiny potřebných vždy patřili i staří lidé. Míra 

pomoci byla a je vždy závislá na ekonomických možnostech a na morálních kodexech 

dané společnosti.  

2.3.1 Sociální služby před rokem 2007 

V roce 1948 komunistický režim v našich zemích zrušil tzv. domovské právo, které 

bylo nahrazeno institutem československého občanství. V roce 1956 byl vydán zákon 

č. 55, o sociálním zabezpečení, který sjednotil celý systém sociálního zabezpečení 

a veškerá sociální péče o občany byla převedena na stát a jeho organizace. Tímto 

zákonem byla ještě dána možnost poskytování sociálních služeb církvím a církevním 

řádům, v oblasti ústavní péče. V pozdějších letech však tyto ústavy byly postupně 

zrušovány nebo zabavovány státem. Při péči o seniory byl kladen důraz hlavně na 

ústavní péči, která byla plně pod státním vedením a kromě pečovatelské služby 

a rodinné péče zde nebyl žádný prostor pro jiný rozvoj sociálních služeb.  

Koncepce sociálního zabezpečení byla  průběhu druhé poloviny 20. století až do 

roku 1989 v podstatě stejná, sociální péče byla centralizovaná, plně pod dozorem 

a vedením státu a jeho organizací. *Koldinská, Matoušek, 2007+ 

2.3.1.1 Zákony týkající se  oblasti sociálních služeb 

V dalším zákoně č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, byly zakotveny služby 

sociálního zabezpečení, které v té době zahrnovaly i peněžní dávky. Služby byly určeny 

občanům, kteří potřebují pomoc společnosti k překonání nepříznivých životních 

poměrů (§ 76, odst. 1 citovaného zákona). Filosofie poskytování služeb podle tohoto 

zákona upřednostňovala poskytování služby před finančními příspěvky a kladla důraz 

na rodinnou zaopatřovací povinnost. Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, 

vymezoval pojem sociální péče ve stejném rozsahu jako předcházející zákon. 

Posledním přijatým zákonem v této oblasti, který byl přijat komunistickým režimem, 

byl zákon č. 100/1988 Sb., jehož některá paragrafová znění se používají i v současné 

době. (jedná se zejména o § 73, který poskytuje zákonný základ pro pomoc zdravotně 

postiženým osobám.) *Koldinská, Matoušek. 2007+ 
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2.3.1.2 Terénní sociální služba 

Terénní službu pro seniory obstarávala jen jedna instituce – pečovatelská služba. 

Pečovatelská služba byla v našich zemích provozována již od roku 1920 členkami 

Červeného kříže, které navštěvovaly domácnosti potřebných a pomáhaly při péči 

o hygienu a vaření. V roce 1959 byla pečovatelská služba státem svěřena pod správu 

národních výborů. Pomoc v PS většinou i nadále poskytovaly členky Červeného kříže. 

Poskytované služby se týkaly převážně dovážky obědů a nákupů. Další služby, jako 

pomoc při osobní hygieně byly poskytovány omezeně. Pečovatelská služba byla 

poskytována jen v pracovní dny. K většímu rozvoji pečovatelské služby došlo až po roce 

1975, kdy rozsah poskytovaných úkonů vzrostl. V roce 1986 přešla správa pečovatelské 

služby pod odbory sociálního zabezpečení na OkÚ. *Koldinská, Matoušek. 2007+ 

2.3.2 Sociální služby po roce 1989 

Po roce 1989 došlo v naší republice v oblasti sociální politiky k zásadním změnám.  

Změnil se paternalistický přístup státu, rozvinul se a byl podporován soukromý 

sektor a byla připravena řada reformních postupů v sociální politice.  

2.3.2.1 Rozvoj sociálních služeb 

Po roce 1989 se v sociální péči objevily v naší zemi nové trendy, které se odkláněly 

od celodenní ústavní péče a směřovaly ke službám terénního a komunitního typu 

s cílem zajistit potřeby občanů v jejich přirozeném prostředí. Nedostatečná nabídka 

alternativních služeb v této  oblasti vyvolala v poměrně krátkém čase velký nárůst 

nestátních neziskových organizací, které tyto služby začaly poskytovat.  

Tyto organizace byly založeny jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů a později podle zákona č.245/1997 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech. Oba tyto zákony neukládaly zakládaným organizacím a společnostem 

žádné zvláštní podmínky k registraci, žádnou kontrolu kvality poskytovaných služeb ani 

zákonné nároky na vzdělání pracovníků, kteří poskytování sociálních služeb prováděli. 

Rovněž nezakládaly žádný nárok na finanční dotace ze státního rozpočtu. O dotace 

mohly nestátní organizace, poskytující sociální služby, žádat stát v tzv. dotačním řízení, 

a pokud uspěly, získaly finanční dotace pouze na jeden rok.  

Sociální služby začaly též provozovat církve, které měly výhodu metodického 

a finančního zázemí církví ze  zahraničí. *Koldinská, Matoušek. 2007+ 
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2.3.2.2 Bílá kniha v sociálních službách  

V roce 2003 byly definovány základní principy transformace v sociálních službách 

v tzv. Bílé knize v sociálních službách. Tyto   zásady vycházely z evropského pojetí 

sociální politiky a týkaly se mj. možnosti komunitního plánování sociálních služeb v naší 

republice. Pilotní projekt komunitního plánování byl uskutečněn v letech 2000 – 2002 

za podpory britských odborníků a byl zaměřen na rozvoj komunitního plánování 

v sociálních službách v naší republice. *www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf+ 

2.3.2.3 Národní akční plán sociálního začleňování 

V roce 2003 byl schválen Národní akční plán sociálního začleňování na období 

2004-2006, který mimo jiné vytýčil body programu pro reformu sociálních služeb:  

 dokončení procesu transformace a decentralizace sociálních služeb včetně 

způsobu jejich financování a legislativního zakotvení 

 zvyšování kvality sociálních služeb na národní, regionální i místní úrovni  

 podpora rozvoje takových služeb, které umožňují setrvání uživatele v jeho 

přirozeném prostředí  

 zajištění dostatečné nabídky všech druhů sociálních služeb ve vztahu k zjištěným 

potřebám, resp. ve vztahu k poptávce po službách 

 podpora systému celoživotního odborného učení pracovníků v sociálních službách 

 podpora rozvoje a dostupnost sociálních služeb poskytovaných nestátními 

neziskovými organizacemi (NNO) ve vztahu ke skupinám obyvatelstva ohrožených 

 sociálním vyloučením, decentralizovat a stabilizovat způsob financování sociálních 

služeb, které NNO poskytují 

 podpora a rozvoj partnerství krajů, obcí, nestátních neziskových organizací při 

plánování a realizaci regionálních (místních) sociálních politik 

 zrovnoprávnit poskytovatele sociálních služeb, kteří naplňující standardy kvality 

sociálních služeb, v přístupu k veřejným zdrojům 

Národní akční plány sociálního začleňování (NAPSZ) jsou pravidelně předkládány 

členskými státy EU Evropské komisi. (od roku 2006 jsou NSPSZ přeformulovány na 

„Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování” a obsahují: 

Společný přehled, Národní akční plán sociálního začleňování, Národní strategická 
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zpráva v oblasti důchodů a Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče.) 

[www.mpsv.cz/cs/9087] 

2.4 Zákon o sociálních službách  

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

představuje novou právní úpravu, která je postavena na zcela jiných principech, než 

dosavadní zákony v sociální sféře. V zákoně je zpracováno komplexní řešení sociální 

pomoci a péče všem občanům, kteří ji potřebují.  

Základní principy zákona o sociálních službách jsou:  

 primární je poskytování informací tak, aby jedince nebo skupina osob byli schopni 

řešit problematickou situaci svými silami  

 sociální služby mají být aktivizační, podporující samostatnost klientů a respektující 

individualitu každého jedince 

 dodržování lidských práv a svobod 

 dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné občany 

 komplexnost řešení oblasti sociálních služeb  

 decentralizace sociální péče  

 plánování sociálních služeb 

Jako prostředky naplňování těchto principů byly v zákoně vytvořeny: 

 nová kategorizace sociálních služeb  

 smluvní princip v poskytování sociálních služeb 

 standardy výkonu a poskytování služeb spolu s registrací poskytovatelů sociálních 

služeb a kontroly poskytování sociálních služeb  

 komunitní plánování  

 předpoklady pro výkon povolání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách 

 finanční příspěvek, který umožňuje klientům si sociální služby zaplatit (příspěvek 

na péči) 

K zákonu o sociálních službách se váže prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  
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2.5 Druhy sociálních služeb  

Zákon o sociálních službách zavedl novou kategorizaci sociálních služeb, které se 

dělí na:  

 sociální poradenství 

 služby sociální péče 

 služby sociální prevence 

2.5.1  Sociální poradenství 

Sociální poradenství dělí zákon o sociálních službách na základní a odborné, a je 

základním kamenem sociální pomoci. Poradenství umožňuje občanům obdržet validní 

informace o možnostech pomoci, které mohou řešit jeho nepříznivou situaci, poskytuje 

občanům svobodnou volbu v jejich rozhodování a zároveň respektuje individualitu 

každého jedince.  

Základní sociální poradenství je dle zákona o sociálních službách „základní činností 

při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou 

vždy povinni tuto službu zajistit”. (§ 37, odst. 2, zákona o sociálních službách). Odborné 

sociální poradenství je zaměřeno na jednotlivé sociální skupiny osob a poskytuje se 

v občanských manželských a rodinných poradnách, dále v poradnách pro osoby se 

zdravotním postižením, pro seniory a oběti trestných činů a domácího násilí.  

V případě poradenství pro seniory je nutné dodržovat pravidla komunikace se 

staršími lidmi. Je třeba znát faktory, které mohou ovlivňovat komunikaci. Tyto faktory 

mohou být fyzické (smyslové poruchy, stavy po CMP), psychické (emocionální labilita, 

deprese), i sociální (ageismus, sociální maladaptace). Při rozhovoru se seniorem je 

vhodné zajistit nerušené, bezpečné prostředí, hovořit tváří přímo k seniorovi, zpomalit 

tempo řeči, nepodávat více informací najednou a informace zopakovat.  

2.5.2 Služby sociální péče  

Podle § 38, zákona o sociálních službách, služby sociální péče „napomáhají osobám 

zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 

míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich 

stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení”. Sociální služby zákon dělí na 

ambulantní, pobytové a terénní.  
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ambulantní služby:  

 centra denních služeb 

 denní stacionáře 

 odlehčovací služby 

 pečovatelská služba 

 průvodcovské a předčitatelské služby. 

pobytové služby:  

 domovy pro seniory 

 chráněné bydlení 

 odlehčovací služby 

 týdenní stacionáře 

 domovy se zvláštním režimem 

 chráněné bydlení 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

terénní služby:  

 osobní asistence 

 pečovatelská služba 

 tísňová péče 

 průvodcovské a předčitatelské služby 

 podpora samostatného bydlení. 

 odlehčovací služby 

 

  

2.5.3 Služby sociální prevence  

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které 

jsou z nějakých sociálních důvodů ohroženy. Pro seniory jsou určeny sociální služby: 

 telefonická krizová pomoc 

 sociálně aktivizační služby pro seniory 

 sociálně terapeutické dílny 
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 služby následné péče 

Seniorům, kteří vedou způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, mohou 

být poskytovány:  

 služby sociální prevence v azylových domech  

 sociální rehabilitace 

 

 

2.5.4 Poskytovatelé sociálních služeb 

Sociální služby mohou poskytovat: 

 obce a kraje  

Obec je přirozeným sociálním prostředím občanů. Zákon o sociálních službách 

ukládá obcím i krajům povinnost zajišťovat dostupnost informací o možnostech 

a způsobech poskytování sociálních služeb a zprostředkovat kontakt mezi uživatelem 

a poskytovatelem služby. Zároveň mají povinnost vytvářet podmínky pro poskytování 

služeb na svém území a ve vzájemné spolupráci stanovovat střednědobé plány 

sociálních služeb.  

 nestátní neziskové organizace a fyzické osoby 

 Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby nabízejí široké spektrum všech 

druhů sociálních služeb.  

  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je v současné době zřizovatelem pěti 

specializovaných ústavů sociální péče.  
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3 Praktická část  

V praktické části mé absolventské práce se zaměřím na zjištění a zpracování 

demografických údajů o regionu správního obvodu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 

vypracuji seznam poskytovatelů terénních sociálních služeb na základě registru 

poskytovatelů sociálních služeb MPSV a nabídku jejich služeb. Dále zjistím informace 

o komunitním plánování v regionu a zjistím a zpracuji dotazníkovou metodou, jaké 

sociální služby senioři regionu skutečně potřebují. Seznam poskytovatelů terénních 

sociálních služeb v regionu správního obvodu Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, jako 

dílčí cíl své absolventské práce, zašlu zástupcům všech obcí v regionu. 

3.1 Demografické seznámení s regionem 

3.1.1 Vymezení regionu v České republice  

Správní obvod Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se nachází ve střední části 

Středočeského kraje, kde obklopuje severovýchodní část hlavního města Prahy. Jeho 

strategická poloha u hlavního města se projevila vysokou intenzitou nové zástavby 

a vysokou porodností. Průměrný věk obyvatel obvodu je 38,3, index stáří 73,0.  

V obvodě je poměrně vysoká zaměstnanost, zejména ve službách, dále vysoká míra 

podnikatelských aktivit. Obvod je tvořen 58 obcemi, z nichž 5 má statut města – 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice, Úvaly, Odolená Voda a Klecany a sídlí 

v nich pověřený obecní úřad (kromě Klecan). Statut městyse mají 3 obce: Lázně 

Toušeň, Nehvizdy, Škvorec a Zápy. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

je vymezen územím těchto obcí:  

Bašť, Borek, Bořanovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Čelákovice, 

Dobročovice, Dřevčice, Dřísy, Hlavenec, Horoušany, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, 

Jirny, Káraný, Klecany, Klíčany, Konětopy, Kostelní Hlavno, Křenek, Květnice, Lázně 

Toušeň, Lhota, Líbezníce, Máslovice, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, 

Nový Vestec, Odolena Voda, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Předboj, 

Přezletice, Radonice, Sedlec, Sibřina, Sluhy, Sudovo Hlavno, Svémyslice, Šestajovice, 

Škvorec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Vyšehořovice, Zápy, Záryby, 

Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín. 
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Mapa správní obvodu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Dostupné z: http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/2103_so_orp_brandys_nad_labem_stara_boleslav  

 

 

3.1.2 Počty obyvatel, index stárnutí, statistické tabulky  

Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin v obcích regionu, které uvádím 

v tabulce č. 6, je pro výzkumný cíl porovnání skutečné potřeby seniorů terénních 

sociálních služeb v regionu správního obvodu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

s nabídkou registrovaných poskytovatelů sociálních služeb výchozím bodem.  
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Tabulka č. 6 – Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin v obcích SO ORP 

Brandýs na Labem- Stará Boleslav k 31. 12. 2010.  

Obec, město Počet 
obyvatel 
celkem 

Obyvatelstvo podle věku 

60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ 

Bašť 1 414 75  36  25  18  12  6  

Borek 260 16  16  9  8  5  4  

Bořanovice 673 44  35  17  17  22  21  

Brandýs/L 17 317 1 187  896  565  492  328  198  

Brázdim 636 41  29  20  13  11  12  

Čelákovice 11 611 796  635  390  297  245  137  

Dobročovice 250 9  2  1  4  3  1  

Dřevčice 692 34  24  14  17  12  6  

Dřísy 817 61  42  26  23  22  9  

Hlavenec 390 16  11  8  7  6  3  

Horoušany 847 51  29  28  20  13  3  

Husinec 1 282 86  51  49  46  32  8  

Jenštejn 890 39  21  18  22  26  20  

Jirny 2 177 123  110  53  55  35  20  

Káraný 644 48  47  20  24  9  11  

Klecany 2 744 164  107  84  56  43  22  

Klíčany 369 21  21  8  9  2  3  

Konětopy 294 20  19  12  11  6  3  

Kostelní Hlavno 504 35  36  12  13  9  8  

Křenek 240 20  15  14  10  3  4  

Květnice 1 182 37  36  5  9  5  6  

Lázně Toušeň 1 240 71  82  31  35  31  16  

Lhota 415 29  20  24  12  11  5  

Líbeznice 2 008 132  69  64  47  28  18  

Máslovice 287 21  21  10  8  7  3  

Měšice 1 582 83  63  45  22  27  24  

Mochov 1 302 87  57  20  16  17  11  

Mratín 1 164 47  32  26  25  10  7  

Nehvizdy 1 957 80  48  31  30  23  16  

Nová Ves 518 21  12  13  5  4  2  

Nový Vestec 377 30  28  13  9  14  5  

Odolena Voda 5 579 327  271  171  159  85  40  

Panenské Břežany 587 47  36  19  18  15  21  

Podolanka 527 43  30  16  18  8  8  

Polerady 225 11  16  5  4  2  2  

Předboj 606 38  18  15  17  10  5  

Přezletice 1 038 103  56  27  29  14  11  

Radonice 716 54  27  25  15  7  9  

Sedlec 224 19  7  5  2  2  1  

Sibřina 672 47  23  12  13  10  8  
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Obec, město Počet 
obyvatel 
celkem 

Obyvatelstvo podle věku 

60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ 

Sluhy 677 43  41  25  27  22  11  

Sudovo Hlavno 463 37  33  15  5  12  6  

Svémyslice 263 7  13  5  1  0  2  

Šestajovice 2 849 141  97  53  36  36  24  

Škvorec 1 317 84  76  33  34  29  12  

Úvaly 5 937 387  322  202  172  123  113  

Veleň 901 53  43  34  32  18  20  

Veliká Ves 274 18  14  7  6  4  1  

Větrušice 486 24  27  12  4  10  1  

Vodochody 542 24  31  16  16  12  9  

Vyšehořovice 553 48  21  16  9  18  4  

Zápy 816 45  34  25  19  12  10  

Záryby 858 56  35  32  14  16  12  

Zdiby 2 608 154  98  53  39  13  22  

Zeleneč 2860 115  104  57  56  36  16  

Zlatá 166 12  8  1  2  1  0  

Zlonín 288 16  16  13  3  9  2  
 

Zdroj: ČSÚ – Časové řady věkového složení obyvatel 

Dostupné z: http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatelstva_stc_kraje 

 

Tabulka č. 7 – věkové složení obyvatelstva SO ORP Brandýs na Labem-Stará Boleslav 

k 31. 12. 2010 – index stáří 

 Věk 0–14 Věk 15–64 Věk 65+ Průměrný 
věk 

Index stáří 

Stav 
k 31. 12. 2010 

15854 62680 11574 38,3 73,0 

 

Zdroj: ČSÚ – Časové řady věkového složení obyvatel 

Dostupné z: http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/casove_rady_vekoveho_slozeni_obyvatel_so_orp 

 

3.1.2.1 Dílčí závěr z výzkumu 

Současný poměrně nízký index stáří a nízký průměrný věk obyvatel SO ORP 

Brandýs na Labem- Stará Boleslav je způsoben přistěhováním obyvatel mladšího věku 

v posledních pěti letech. Přesto z tabulky č. 6 je zřejmé, že senioři ve věku nad 60 let 

mají v některých obcích poměrně velké zastoupení.  

http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatelstva_stc_kraje
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/casove_rady_vekoveho_slozeni_obyvatel_so_orp


40 

 

3.2 Terénní sociální služby v regionu 

3.2.1 Registrace sociálních služeb 

Podle § 78, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách „lze sociální služby 

poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb; toto oprávnění 

vzniká rozhodnutím o registraci.” O registraci rozhoduje místně příslušný okresní úřad. 

Na portálu MPSV v oblasti sociálních služeb je k dispozici oficiální Registr poskytovatelů 

sociálních služeb. [http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do]  

Registrace se nevyžaduje, pokud pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická 

osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel. [§ 83 zákona o sociálních 

službách]  

3.2.2 Seznam registrovaných poskytovatelů terénních sociálních 

služeb pro správní obvod Brandýs na Labem–Stará Boleslav 

I. Arcidiecézní charita Praha 

Projekt osobní asistence 

Sídlo: Na Prádle 192/2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Kontaktní osoba:     Jaroslava Mohoutová 

Telefon:     326 907 824, 732 340 688 

Fax:     326 907 824 

E-mail:    brandys@charita-adopce.czwww:     www.charita-adopce.cz 

Cílová skupina:     občané se zdravotním omezením, senioři 

 

II. Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel soc. služeb 

Sídlo: Vinořská 78, 250 73 Jenštejn 

Kontaktní osoba: pí. Šindelářová 

Telefon: 736 754 011 

web: www.psjenstejn.cz 

E-mail: info@dsjenstejn.cz 

Cílová skupina: senioři 

 

http://www.charita-adopce.cz/
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III. Farní charita Neratovice  

Sídlo: Kojetická 1021, 277 11 Neratovice 

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Jarešová, Managerka kvality sociální péče 

Telefon:     315 685 190, 736 670 631 

Fax:     315 685 190 

E-mail:     charita@mnet.cz 

www:     www.charita-neratovice.cz 

Cílová skupina:     všechny skupiny obyvatel 

Střediska:  

Čelákovice - 326 991 947, Klánovice - 608 522 287, Odolena Voda - 731 610 561 

Říčany - 323 601 613 

IV. Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  

Sídlo: Martinovská 940/26, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

Kontaktní osoba:     Jaroslava Petříková, okrsková sestra 

Telefon, fax: 326 907 164, 316 902 349 

E-mail:    ps@mesto.brandysnl.cz 

Cílová skupina: občané se zdravotním omezením, senioři, rodiny s dětmi 

 

V. Pečovatelská služba města Čelákovic  

Sídlo: Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice  

Kontaktní osoba: Dagmar Piskáčková 

Telefon, fax:  326 999 801, 721 361 041 

Cílová skupina: občané se zdravotním omezením, senioři, rodiny s dětmi 

 

VI. Pečovatelská služba Úvaly  

Sídlo: nám. Svobody 1570, 250 82 Úvaly  

Kontaktní osoba: Pavlína Frýdmanová, koordinátorka PS 

Tel.: 281 011 632, 721 912 263 

E-mail: pavlina.frydmanova@mestouvaly.cz 

Sídlo: MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82   Úvaly 

Kontaktní osoba: Jana Tesařová, vedoucí správního odboru  

mailto:ps@mesto.brandysnl.cz
mailto:pavlina.frydmanova@mestouvaly.cz
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Tel.: 281 982 485 

E-mail: spravni@mestouvaly.cz  

www.mestouvaly.cz/pecovatelska-sluzba -  

Cílová skupina: senioři 

 

VII. AREÍON, tísňová péče 

o.s. ŽIVOT 90 

Sídlo: Karolíny Světlé 18 110 00, Praha 1 

Kontaktní osoba: sektetariát 

Tel: 222 333 555 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři 

 

VII. InspectLife - Senior  

Sídlo: Evropská 655/116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6 

Kontaktní osoba: Renata Suchá 

Telefon: 233 931 567, 777 166 515 

e-mail: renata.sucha@healthinspect.cz 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním 

postižením, senioři  

3.2.3 Nabídka sociálních služeb a možnosti pokrytí v regionu 

 V této praktické části mé absolventské práce jsem pracovala přímo s poskytovateli 

sociálních terénních služeb, některé poskytovatele služeb jsem m osobně navštívila, 

další jsem oslovila elektronickou poštou nebo telefonicky. Zjišťovala jsem celkovou 

nabídku sociálních služeb poskytovatelů. Veškeré zjištěné informace týkající se nabídky 

služeb jsou dostupné na oficiálních webových stránkách všech uvedených 

poskytovatelů sociálních služeb, se zařazením do seznamu poskytovatelů, který bude 

předán zástupcům obcí, všichni poskytovatelé bez výjimky ústně souhlasili. Protože se 

jedná o veřejně dostupné informace a uvedený seznam poskytovatelů bude sloužit pro 

nekomerční sociální účely, není třeba písemného souhlasu poskytovatelů.  

  

mailto:spravni@mestouvaly.cz
http://www.mestouvaly.cz/pecovatelska-sluzba
mailto:renata.sucha@healthinspect.cz
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I. Arcidiecézní charita Praha, Projekt osobní asistence 

Provozní doba: pouze po telefonické dohodě 

Poskytované služby:  

zajišťování chodu domácnosti (nákupy, vaření, praní, úklid), pomoc se sebeobsluhou 

(podávání stravy, hygiena, oblékání), kontakt s okolím (doprovod do zaměstnání, 

k lékaři, na úřady, kulturní, společenské a sportovní akce), pomoc při pohybu (vstávání 

z lůžka, ukládání na lůžko, polohování), pomoc při péči o děti 

Zabezpečuje město Brandýs nad Labem, přilehlé obce podle aktuální kapacity 

personálu 

Formy poskytovaných služeb: terénní 

Ceník služeb: podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí  

 

II. Domov seniorů Jenštejn poskytovatel sociálních služeb 

Ambulantní pečovatelská služba 

 

Provozní doba: v průběhu běžného pracovního týdne – 

v době od 7.00 do 19.00 hodin. V případě potřeby 

je organizace schopna zajistit bezodkladnou péči a stravu i 

o sobotách a nedělích. 

Možnosti pokrytí: obec Jenštejn, přilehlé obce, dále v rámci okresu Praha – východ, po 

individuální dohodě prakticky po celém Středočeském kraji. 

Formy poskytovaných služeb: terénní 

Podmínky poskytování služeb: uzavřená  smlouva s obcí, kde žadatel žije,  o 

poskytování finančního příspěvku na zajištění sociálních služeb podle zákona o 

sociálních službách není nutná.   
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Poskytované služby, ceník: 

 

Služby Cena 

poskytnutí stravy 45,-Kč za oběd 

péče o vlasy (kadeřnictví) 100,- Kč/hod.  

péče o nehty (pedikůra) 100,- Kč/hod. 

praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla 50,- Kč/kg 

běžný nákup 50,- Kč za úkon 

velký nákup (týdenní) 100,- Kč za úkon 

dovoz oběda  5 –20,- Kč dle 

místa 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, zajištění úklidu, péče o osobní hygienu, 

péče o vlasy a nehty, doprovod do institucí a úřadů 

25,- Kč za 

každých 

započatých 15 

min. péče 

přeprava osobním vozem 10,- Kč/km 

 

III. Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  

 

Provozní doba:  pracovní dny pondělí – pátek 8.00 – 15.00 

úřední hodiny pondělí a středa 7.00 –12.00, 12.30 – 15.30 

Možnosti pokrytí: město Brandýs nad Labem a přilehlé obce. 

Forma poskytovaných služeb: ambulantní (středisko osobní hygieny), terénní 

Podmínky poskytování služeb: uzavřená  smlouva s obcí, kde žadatel žije,  o 

poskytování finančního příspěvku na zajištění sociálních služeb podle zákona o 

sociálních službách. 
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Poskytované služby a ceník:  

 

Služba  Cena  

Kč/ 1hod 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití  60,-  

pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 60,- 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 60,- 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 60,- 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 60,- 

pomoc při použití WC 60,- 

pomoc při přípravě jídla a pití 60,- 

příprava a podání jídla a pití 60,- 

běžný úklid a údržba domácnosti 60,- 

údržba domácích spotřebičů 60,- 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.sezónního úklidu, 

úklidu po malování 

85,- 

donáška vody 60,- 

topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 

zařízení 

60,- 

běžné nákupy a pochůzky 60,- 

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 

v rámci města 

40,- 

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení 

zpět v rámci města 

40,- 

za poskytnutí nebo pomoc při zajištění celodenní stravy v rozsahu 

minimálně 3 hlavních jídel – zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování (dosud se neprovádí 

s ohledem na prac.dobu pečovatelek) 

140,-  
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Služba  Cena  

Kč/ 1hod 

za poskytnutí nebo pomoc při zajištění oběda, včetně provozních nákladů 

související s přípravou stravy -zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování 

70,- 

dovoz nebo donáška jídla 15,- 

za velký nákup 80,- 

praní a žehlení 1 kg ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50,- 

pedikúra 80,- 

dohled nad dospělým občanem v domácím prostředí bez provádění dalších 

úkonů 

40,- 

 

Podle § 75*), odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se pečovatelská 

služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené 

v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady.  

 

IV. Farní charita Neratovice  

Provozní doba:     po – pá 7.00 – 15.30 – dostupnost 24 hodin denně 

Možnosti pokrytí: sídlo poskytovatele sociálních služeb je v jiném regionu 

Středočeského kraje, přesto má organizace uzavřenu smlouvu s některými obcemi z  

regionu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a sociální služby poskytuje v obcích: 

Čelákovice, Klecany, Mratín, Odolena Voda, Zdiby. V některých obcích (Husince, 

Káraný, Líbezníce, Měšice, Mochov, Šestajovice, Vodochody) organizace poskytuje 

sociální služby nepravidelně v jednotlivých indikovaných vážných případech, kdy není 

jiná možnost zajištění pomoci a péče, v tomto případě bez smlouvy s obcí.  

Forma poskytovaných služeb: na území POÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jen 

terénní 

Podmínky poskytování služeb: uzavřená  smlouva s obcí, kde žadatel žije, 

o poskytování finančního příspěvku na zajištění sociálních služeb podle zákona 

o sociálních službách.  

Organizace poskytuje sociální i zdravotní služby 

Domácí zdravotní péče: 
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Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytují 7 dní v týdnu 24 hodin denně, dle indikace 

praktického či ošetřujícího lékaře 1 - 3x denně. Odbornou zdravotní péči vykonávají 

registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka. 

Zdravotní služby: 

Odběry krve a biologického materiálu, aplikace injekcí a infuzí,převazy a výplachy 

ran,cévkování, ošetřování permanentního katetru, klyzma, ošetřovatelská rehabilitace, 

měření zajištění dietního a léčebného režimu, další ošetřovatelské výkony dle indikace 

lékaře 

Klientům v případě potřeby zapůjčí kompenzační pomůcky (polohovací lůžko, 

chodítko, WC křeslo, invalidní vozík atd.), měření krevního tlaku a pulsu, podání 

a příprava léků, péče o stomie, dreny, žaludeční sondy a PEG. Zdravotní péče je 

hrazena zdravotními pojišťovnami. 

 

Sociální služby - pečovatelská služba:  

Služba Cena 

Základní sociální poradenství zdarma 

Osobám dle § 75, odst. 2, zák.č. 108/2006 Sb. *) zdarma 

Dovoz jídla 10 –20,- 

Kč/úkon 

Praní prádla 50,- Kč/kg 

Ostatní úkony **) 100,-Kč/hod. 

 *) podle § 75, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

**) podle § 40, zákona o sociálních službách se jedná o úkony pomoci při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím  

 

 

V. Pečovatelská služba města Čelákovic (Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice)  

Pracovní doba: 7:00 – 16:00 hod.  

Možnosti pokrytí: město Čelákovice, přilehlé obce: Mochov, Vyšehořovice, Nehvizdy 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 
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Podmínky poskytování služeb: uzavřená  smlouva s obcí, kde žadatel žije,  o 

poskytování finančního příspěvku na zajištění sociálních služeb podle zákona o 

sociálních službách.  

Ceník služeb:  

Služba Cena 

Kč/1hod 

dovoz jídla 17,-  

Ostatní *) 100,- 

přeprava klienta 6,-Kč/km 

praní prádla 50,- 

pedikůra **) 120,- 

dohled nad dospělým člověkem **) 100,- 

*) zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

**) služby fakultativní 

o osobám dle § 75, odst. 2, zák. č. 108/2006 Sb. – zdarma  

o základní sociální poradenství – bezplatná služba 

   

Uživatel zaplatí jednorázový poplatek 20,- Kč v případě, že měl tento uživatel 

domluvenou návštěvu pečovatelky, avšak pečovatelka k němu váží cestu zbytečně 

z důvodu odmítnutí služby uživatelem či jeho nepřítomností v místě poskytování péče 

(vždy je možné návštěvu zrušit předem, např.  telefonicky a vyhnout se tak zbytečně 

pochůzce pečovatelky) 

Uživatel zaplatí k úhradám za poskytované úkony jednorázový poplatek 20,- Kč za 

službu poskytovanou nad rámec pevné pracovní doby pečovatelky, tzn. v pracovních 

dnech po 16,00 hod., a dále za službu poskytovanou výjimečně o víkendech. 

Pokud pečovatelka při nandávání jídla do jídlonosiče zjistí, že tento je 

nedostatečně umytý, je povinna zjednat nápravu a uživateli je za umytí jídlo-nosiče 

účtován jednorázový poplatek 10,- Kč. 

 

VI. Pečovatelská služba Úvaly  
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Možnosti pokrytí: město Úvaly, přilehlé obce: Sibřina, Šestajovice, Tuklaty, Přišimasy 

(jiný POÚ) 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní a ambulantní služby  

Fakultativní služby: dovoz do zařízení a zpět, zajištění pedikérských služeb - SOH ve 

středu, objednávkový systém 

Aktivizační programy:  

 trénování paměti – každé úterý od 14.00 do 15.00 hod.  

 tanečky pro seniory v sedě – každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 hod.  

Středisko osobní hygieny se nachází v Domě s pečovatelskou službou (nájemní byty 

zvláštního určení), nám. Svobody 1570 v Úvalech. Služby se poskytují na základě 

individuální dohody s potřebnými uživateli.  

Ceník služeb:  

Služba Cena 

zajištění stravy 50,- Kč za oběd 

dovoz jídla 20,- Kč za úkon 

ostatní 95,- Kč/hod 

přeprava klienta 6,- Kč/km 

žehlení prádla 40,-Kč/hod 

praní prádla 95,-Kč/kg 

trénování paměti a tanečky pro seniory v sedě 10,-Kč/hod 

Osobám dle § 75, odst. 2, zák. č. 108/2006 Sb. – zdarma  

 

VII. AREÍON, tísňová péče 

o.s. Život 90 

 

Možnosti pokrytí: celá Česká republika 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

Tísňová péče je nepřetržitá telefonická a terénní pomoc, která je určena seniorům 

a zdravotně postiženým, jejich rodinám a dalším subjektům poskytujícím sociální 

a zdravotní služby seniorům a zdravotně postiženým občanům.  
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Tato služba monitoruje pohyb klienta v jeho bytě pomocí čidel, která jsou 

nainstalována v jeho bytě, je s ním v oboustranném spojení s pomocí přístroje (ve 

velikosti běžného mobilního přístroje), který by měli klienti nosit stále u sebe 

a v nastalé krizové situaci zabezpečuje poskytnutí okamžité pomoci, kterou osoba 

přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka. Odborná pomoc je nepřetržitá, 24 hodin 

denně a sedm dní v týdnu.  Pomoc je zajišťována se součinností s integrovaným 

záchranným systémem. 

Úhrada za službu:  

Poplatek za  zavedení linky: 1200,- Kč 

Měsíční paušál za službu: 400,- Kč 

 

VIII. HealthInspect, s. r. o. 

Možnosti pokrytí: celá Česká republiky 

Forma služeb. terénní 

 

Tísňová péče poskytuje možnost monitoringu osoby i mimo byt. Klient má 

k dispozici přijímací a vysílací zařízení ve formě malé krabičky, které je napojeno na 

centrální dispečink. V případě nouze si může sám přivolat kdekoliv se nalézá pomoc 

nebo je s pomocí přístroje lokalizován a pomoc přivolají pracovníci centrálního 

dispečinku. 

Asistenční telefonická služba je poskytována 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. 

 

Úhrada za služby:  

Zakoupení přístroje: 4.800,- Kč 

Měsíční paušál za službu: 550,- Kč  

Měsíční paušál v případě zapůjčení přístroje: 850,- Kč 
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3.3 Komunitní plány v region SO ORP Brandýs na Labem- 

Stará Boleslav  

Komunitní plánování patří k moderním metodám sociální práce při zjišťování 

potřebného počtu a druhů sociálních služeb v daném regionu. Po roce 2002, kdy přešly 

zřizovatelské funkce sociálních služeb zčásti na obce a zčásti na kraje, potřebovaly tyto 

subjekty zjistit údaje, které by byly relevantní a úměrné počtu obyvatel, jejich 

věkovému složení a druhu sociální služby, kterou potřebují. Komunitní plánování je 

postup, který zmapuje místní potřeby sociálních služeb a porovná je s místními zdroji 

(subjekty, které sociální služby poskytují, zdroje finančních prostředků) Výhodou 

komunitního plánování je možnost sdružování, v našem případě, měst a malých obcí 

a společně řešit oblast zabezpečení sociálních služeb v daném regionu. *Matoušek, 

2007] 

Další metodou k dosažení cíle mé absolventské práce bylo proto seznámit se 

s komunitním plánováním v regionu správního obvodu Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav a se stanovisky zástupců obcí k dané problematice.  

3.3.1 Seznámení s komunitním plánem regionu 

Jako pracovnice Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jsem 

o existenci komunitního plánování přímo ve městě Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

věděla již několik let. Neměla jsem však možnost se s průběhem komunitního 

plánování seznámit. Proto jsem po telefonické dohodě v měsíci květnu 2011 navštívila 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará 

Boleslav, kde se komunitním plánováním mj. zabývá samostatná referentka. Zde jsem 

od referentky dozvěděla, že komunitní plánování ve městě bylo zahájeno v roce 2006, 

kdy rada města a zastupitelstvo města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav souhlasili se 

zpracováním Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města. Dále byla 

vybrána ve výběrovém řízení externí firma, která měla za úkol zpracovat „Komunitní 

plán sociálních služeb 2007–2013 pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav”. 

Vybranou firmou byl zpracován během půl roku obsáhlý dokument, k   realizaci 

komunitního plánování v regionu však nedošlo. V roce 2008 a v roce 2010 došlo ještě 

k dvěma pokusům o realizaci, na základě nových projektů v rámci Operačního 

programu Lidských zdrojů, z toho v roce 2008 ve spolupráci s městy Čelákovice, Úvaly 
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a Odolena Voda a v roce 2010 jen za město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Ani 

jeden z projektů však ve výběrovém řízení neuspěl.  

3.3.1.1 Dílčí závěr z výzkumu 

Závěrem z mého výzkumu v oblasti komunitní plánování v regionu správního 

obvodu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyplývá, že na území regionu dosud 

komunitní plánování neexistuje.  

3.3.2 Stanoviska zástupců obcí k problematice zajištění sociálních 

služeb pro seniory 

3.3.2.1 Metoda výzkumu 

V rámci dalšího výzkumu jsem v praktické části mé absolventské práce stanovila 

úkol zjistit stanoviska zástupců obcí k problematice zajištění sociálních služeb pro 

seniory jejich obcí.  

Jako metodu šetření jsem zvolila jednoduchý dotazník s uzavřenými položkami, 

které poskytují hotové alternativy a umožňují respondentovi rychlé odpovědi. Dotazník 

splňuje náležitosti administrace, je anonymní a je uveden v příloze mé absolventské 

práce. Dotazníky jsem rozeslala v měsíci květnu 2011 elektronickou poštou na e-

mailové adresy vybraných obcí v regionu.  

3.3.2.2 Výběr respondentů 

Výběr obcí jsem uskutečnila se záměrem získat stanoviska zástupců menších obcí, 

které jsou místně vzdálené od větších měst. Důvodem je skutečnost, že ve všech 

velkých městech (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice, Odolena Voda 

a Úvaly) je v současné době provozována pečovatelská služba formou terénní 

i ambulantní, která stačí pokrýt službami i přilehlé obce.  

3.3.2.3 Rozbor dotazníků 

V úvodu dotazníku byli respondenti seznámeni s významem dotazníku 

a informováni o anonymitě dotazníku. Otázky dotazníku jsem formulovala s cílem 

zjistit, zda se zástupci obcí aktivně zajímají o potřeby sociálních služeb pro seniory 

jejich obcí, zda mají informace, jaké druhy pomoci senioři potřebují a kdo seniorům 

tuto pomoc poskytuje, dále zda má obec uzavřenu smlouvu s některým 
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poskytovatelem sociálních služeb a z jakého zdroje, dle jejich názoru, senioři čerpají 

informace o poskytování profesionálních sociálních služeb.    

Z celkem 51 zaslaných dotazníků se elektronickou poštou vrátilo 13 vyplněných 

dotazníků.  

 

Na otázku č. 1. „Zajímáte se aktivně o potřeby sociálních služeb seniorů vaší 

obce?” odpovědělo ANO kladně všech 13 respondentů.  

 

 

Otázku č. 2 „Zaškrtněte, prosím, jaké níže uvedené úkony péče o vlastní osobu 

a při soběstačnosti, dle vašeho mínění nejvíce senioři vaší obce potřebují”, uvedli 

všichni respondenti takto:  

Úkon Počet zaškrtnutých odpovědí 

Dovoz teplého jídla  10 

Úklid a údržba domácnosti 8 

Nákupy 10 

Pomoc s přípravou a podáváním jídla 3 

Pomoc při oblékání a vysvlékání 2 

Pomoc při chůzi 2 

Pomoc při zajištění osobní hygieny 5 

Doprovod k lékaři, na úřady 6 

Praní, žehlení a péče o prádlo 5 

Zajištění kulturních a společenských aktivit 1 

Zájmové aktivity v domácnosti 1 

 

Na otázku č. 3 „Kdo v současné době nejvíce pomáhá při zajištění úkonů péče 

o vlastní osobu a při soběstačnosti seniorům vaší obce?”, odpověděli všichni 

respondenti takto:  

Poskytovatel pomoci 

Počet 

zaškrtnutých 

odpovědí 

Rodina  12 

Sousedé, známí 7 

Pracovníci sociálních služeb 6 

nikdo 0 
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Na otázku č. 4, „Máte v současné době uzavřenu smlouvu o využívání terénních 

sociálních služeb s některým z registrovaných poskytovatelů sociálních služeb?”, 

odpověděli všichni respondenti takto: 

Možnost 
Počet zaškrtnutých 

odpovědí 

ANO 6 

NE 7 

 

 

 

Na podotázku č. 4, „Plánujete zřízení terénních sociálních služeb pro seniory ve 

vaší obci?”, odpověděli respondenti, kteří v případě otázky č.4 zaškrtli NE, takto 

Možnost 
Počet zaškrtnutých 

odpovědí 

ANO 1 

NE 6 

 

 

 

Na podotázku č. 4, „anebo plánujete využívání sociálních služeb pro seniory 

z větších obcí?”, odpověděli respondenti, kteří v případě otázky č.4 zaškrtli NE, takto 

Možnost Počet zaškrtnutých 
odpovědí 

ANO 5 

NE 2 
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Na otázku č. 5 „Z jakého zdroje, dle vašeho názoru, čerpají senioři vaší obce 

informace o profesionálních terénních službách?”, odpověděli všichni respondenti 

takto: 

Možnost Počet zaškrtnutých 

odpovědí 

Rodina, známí, sousedé 8 

Pracovníci obecního úřadu 12 

Časopisy, denní tisk, televize, rozhlas 2 

Ordinace lékaře 7 

Jiní zdravotničtí pracovníci 2 

 

3.3.2.4 Dílčí závěr 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zástupci všech 13 obcí, kteří zaslali vyplněné 

dotazníky, se o potřeby zajištění sociálních služeb pro seniory obce aktivně zajímají.  

Z úkonů péče o vlastní osobu a při soběstačnosti potřebují senioři obce podle 

mínění zástupců obcí nejvíce dovoz teplého jídla, zajištění nákupů a doprovod k lékaři, 

na úřady a za jinými aktivitami. Nejméně senioři potřebují  zajištění kulturních 

a společenských aktivit a zájmových aktivit v domácnosti. Dále zástupci obcí uvádějí, že 

podle jejich mínění pomoc seniorům nejvíce poskytuje rodina. Sousedská výpomoc 

a pracovníci profesionálních sociálních služeb se na pomoci seniorům podílejí jednou 

polovinou. Smlouvu o využívání terénních sociálních služeb s některým 

z registrovaných poskytovatelů sociálních služeb má uzavřenu necelá polovina 

dotazovaných obcí, 5 obcí plánuje využívání sociálních služeb pro seniory z větších obcí 

a pouze jedna obec plánuje zřízení vlastní sociální terénní služby pro seniory.  

3.3.3 Rozbor dotazníků a rozhovorů se seniory 

3.3.3.1 Metoda výzkumu 

V závěrečném výzkumu mé  praktické části se budu zabývat zjištěním skutečných 

potřeb terénních sociálních služeb u seniorů. Jako metodu šetření jsem opět zvolila 

jednoduchý dotazník s uzavřenými položkami, který měl obdobné otázky, jako dotazník 

pro zástupce obcí. V případě výzkumu skutečných potřeb sociálních služeb u seniorů 

jsem dále zvolila možnost pomoci seniorům dotazník vyplnit při šetřeních závislosti při 

podání žádosti o příspěvek na péči, které provádím. Důvodem zvolení této formy 
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vyplňování dotazníků byla obava, že vyplňování dotazníku by mohlo některým 

seniorům činit potíže a dále tato forma dotazníkového šetření zajistila stoprocentní 

návratnost dotazníků.  

3.3.3.2 Výběr respondentů 

Pro výzkum skutečných potřeb terénních sociálních služeb u seniorů jsem vybrala 

respondenty ve věku od 60-ti let, muže i ženy, kteří žijí převážně v menších obcích 

regionu správního obvodu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Dotazníkové šetření 

jsem provedla v měsících leden až červen 2011.  

3.3.3.3 Rozbor dotazníků 

Výzkum skutečných potřeb terénních sociálních služeb u seniorů jsem prováděla 

osobně. V úvodu dotazníkového šetření jsem respondenty seznámila s účelem 

dotazníkového šetření, informovala je o anonymitě dotazníku i se způsobem jeho 

vyplňování. Všichni respondenti s dotazníkovým šetřením souhlasili. Dotazníkovým 

šetřením bylo vyplněno celkem 73 dotazníků.  
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Otázku č. 1 „Zaškrtněte, prosím, u kterých níže uvedených úkonů péče o vlastní 

osobu a při soběstačnosti potřebujete pomoc jiné fyzické osoby”, uvedli všichni 

respondenti takto:  

  

Úkon Počet zaškrtnutých odpovědí 

Dovoz teplého jídla  18 

Úklid a údržba domácnosti 52 

Nákupy 53 

Pomoc s přípravou a podáváním jídla 33 

Pomoc při oblékání a vysvlékání 26 

Pomoc při chůzi 16 

Pomoc při zajištění osobní hygieny 46 

Doprovod k lékaři, na úřady 48 

Praní, žehlení a péče o prádlo 53 

Zajištění kulturních a společenských aktivit 13 

Zájmové aktivity v domácnosti 11 

 

Na otázku č. 2 „Kdo Vám v současné době nejvíce pomáhá při zajištění úkonů 

péče o vlastní osobu a při soběstačnosti”, odpověděli všichni respondenti takto:  

Poskytovatel pomoci Počet zaškrtnutých odpovědí 

Rodina  51 

Sousedé, známí 10 

Pracovníci sociálních služeb 22 

nikdo 0 

 

 

Na otázku č. 3 „Víte o skutečnosti, že existují profesionální terénní sociální 

služby”, odpověděli všichni respondenti takto:  

Možnost Počet zaškrtnutých odpovědí 

ANO 54 

NE 19 
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Na otázku č. 4 „Z jakého zdroje jste se, prosím, o těchto profesionálních terénních 

sociálních službách dozvěděli”, odpověděli všichni respondenti takto: 

Možnost Počet zaškrtnutých odpovědí 

Rodina, známí, sousedé 26 

Pracovníci obecního úřadu 21 

Časopisy, denní tisk, televize, rozhlas 5 

Ordinace lékaře 11 

Jiní zdravotničtí pracovníci 7 

 

3.3.3.4 Dílčí závěr 

Z provedeného výzkumu skutečných potřeb terénních sociálních služeb u seniorů 

vyplynulo, že nejvíce potřebují senioři zajištění nákupů, a úkonů v domácnosti jako je 

úklid a údržba domácnosti, praní, žehlení, péče o prádlo, dále doprovod nebo dovoz 

k lékaři a na úřady. Potřeba pomoci při úkonech péče o vlastní osobu je více 

individuální u každého seniora podle jeho momentálního zdravotního stavu. Nejvíce 

seniorům pomáhají členové jeho rodiny a příbuzní, někteří senioři mají kombinovanou 

péči, kdy se střídá v péči rodina nebo sousedé a známí a profesionální služba. Dále 

z dotazníkového šetření vyplynulo, že senioři o profesionálních sociálních službách 

vědí, záporně odpovídali většinou ti senioři, o které pečuje rodina. Za zdroje svých 

informací o profesionálních službách uváděli senioři více možností, někteří se 

o profesionální službě dozvěděli u praktického lékaře, nebo od souseda a pracovníci 

obecního úřadu jim podali o službě doplňující informace a pomohli službu zajistit. Jiní 

senioři se plně spoléhají na pomoc rodinných příslušníků a veškeré informace 

o službách získávají od nich. Nejméně informací o profesionálních terénních službách 

získali senioři z novin, časopisů, v tomto případě spíše senioři uváděli, že informace 

získali v příslušném obecním nebo městském Zpravodaji.  
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4 Diskuze  

V teoretické části mé absolventské práce jsem se zaměřila na srovnání postavení 

starších lidí ve společnosti a v rodině v historii a v současnosti. Dále jsem se věnovala 

současnému stárnutí populace ve světě a v naší republice a jeho sociálním 

a ekonomickým dopadům. Zabývala jsem se vývojem sociálních služeb na území naší 

republiky před rokem 2007 a po roce 2007. Vybrala jsem stěžejní principy zákona 

o sociálních službách a popsala druhy sociálních služeb.  

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo porovnat skutečnou potřebu terénních 

sociálních služeb u seniorů s nabídkou registrovaných poskytovatelů v regionu 

správního obvodu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s hypotézou, zda je současná síť 

terénních sociálních služeb v regionu adekvátní potřebám seniorů. Dílčím cílem mé 

práce bylo vytvoření aktuálního podrobného adresáře poskytovatelů sociálních služeb 

v regionu, který bude poskytnut všem zástupcům obecních úřadů. Dílčí cíl byl splněn, 

v příloze své absolventské práce uvádím aktualizovaný adresář poskytovatelů 

terénních sociálních služeb v regionu, který zašlu všem zástupcům obcí v regionu 

Ve výzkumu zjištění skutečných potřeb terénních sociálních služeb u seniorů jsem 

se zaměřila převážně na menší obce, neboť ve větších městech je nabídka sociálních 

služeb pro seniory zajištěna formou pečovatelské služby, která stačí většinou pokrýt i 

přilehlé obce. Při zjišťování stanovisek zástupců obecních úřadů jsem hodnotila celkem 

13 dotazníků z celkového počtu 51 zaslaných. Myslím, že počet vrácených dotazníků je 

v poměru k celkovému počtu obcí v regionu malý, má tedy nižší vypovídající hodnotu. 

Proto jsem některé další malé obce v regionu oslovila ještě telefonickou cestou a 

zjistila  jsem, že některé obce situaci pomoci seniorům řeší buď sousedskou výpomocí 

nebo mají smlouvu o poskytování sociálních služeb s poskytovatelem z jiného regionu, 

který  je územně blíž.  

 

V případě optimálního zjištění skutečných potřeb seniorů v oblasti terénních 

sociálních služeb v regionu by rovněž musel být srovnán mnohem větší počet 

dotazníků od seniorů, než je 73 dotazníků, které jsem hodnotila. To by bylo možné 

v rámci zpracování demografické analýzy v komunitním plánování. Je proto škoda, že 

komunitní projekt, započatý městem Brandýs nad Labem- Stará Boleslav v roce 2006, 
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nebyl zrealizován. Při zjišťování konkrétní nabídky poskytovatelů terénních sociálních 

služeb jsem se u všech poskytovatelů setkala s ochotou a vstřícností. 

Nabídku terénních sociálních služeb v regionu správního obvodu Brandýs nad 

Labem- Stará Boleslav zastupuje především pečovatelská služba, která je provozována 

ve všech městech obcí s pověřeným úřadem, a dále region pokrývají dvě sociální služby 

tísňové péče. Při osobním jednání s některými  poskytovateli sociální pomoci v regionu 

jsem zjistila, že ve vážných případech se poskytovatelé snaží zajistit pomoc seniorům i 

bez smlouvy s obcí, na uhrazení služby se v tomto případě podílí jen senior.  

Při porovnání dotazníků všech respondentů z řad seniorů i zástupců obcí vyplynulo, 

že zástupci obcí se o problematiku seniorů aktivně zajímají, snaží se ji řešit různými 

způsoby podle možností a zvyklostí obce. Zhruba polovina obcí má uzavřenou smlouvu 

s nějakým registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, což je, s ohledem na 

možnosti rozpočtů obcí, potěšující závěr. Všichni respondenti se shodují, že nejvíce 

poskytuje pomoc seniorům rodina a příbuzenstvo. Někteří senioři mají kombinovanou 

péči, kdy se střídá v péči rodina nebo sousedé a profesionální služba. Senioři jsou 

o možnostech zajištění profesionální sociální služby poměrně dobře informováni. Při 

výzkumu skutečné potřeby seniorů pomoci při základní sebeobsluze a v domácnosti 

byla zjištěna nejvyšší potřeba zajištění nákupů a úkonů v domácnosti jako je úklid 

a údržba domácnosti, praní, žehlení, péče o prádlo, dále doprovod nebo dovoz k lékaři 

a na úřady. 

Hlavní cíl mé absolventské práce porovnat skutečnou potřebu terénních 

sociálních služeb v regionu s nabídkou registrovaných poskytovatelů byl tedy splněn.  

Při porovnání potřeby pomoci seniorů a současné nabídky terénních sociálních 

služeb konstatuji, že senioři potřebují pomoc hlavně v úkonech, které podle zákona o 

sociálních službách poskytuje pečovatelská služba. V regionu správního obvodu 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v současné době pečovatelskou službu provozuje 

Domov seniorů v Jenštejně, město Čelákovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a 

Úvaly, a dále Farní Charita Neratovice, která zajišťuje i zdravotní ošetřovatelskou péči. 

Všichni tito provozovatelé zajišťují péči ve větších městech i přilehlých obcích regionu. 

Pečovatelská služba Farní Charity Neratovice a pečovatelská služba v Úvalech zajistí 

pomoc v odůvodněných případech i bez uzavření smlouvy o poskytování finančního 

příspěvku na zajištění sociálních služeb podle zákona o sociálních službách s obcí, kde 
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žadatel žije. Pečovatelská služba Domova seniorů v Jenštejně poskytuje všechny 

sociální služby bez uzavření smlouvy.  Proto lze konstatovat, že nabídka terénních 

sociálních služeb v regionu správního obvodu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je 

vzhledem k potřebám seniorů v tomto regionu dostatečná.     

Tímto byla potvrzena hypotéza mé absolventské práce, že se domnívám, že je 

současná síť terénních sociálních služeb v regionu adekvátní potřebám seniorů. 
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Závěr  

Při porovnání postavení starších lidí ve společnosti a v rodině v historii 

a v současnosti konstatuji, že postavení lidí ve společnosti se po celou dobu historie 

zákonitě odvíjí od morálních hodnot a od hospodářských možností společnosti. 

Rodinné vztahy a vazby se od doby průmyslové revoluce v 17. století neustále mění. 

Domnívám se, že v  současné rodině chybí hlavně vzájemná úcta a snaha o vzájemnou 

výpomoc. Což se může v příštích letech velmi negativně projevit v ochotě dospělé 

generace postarat se o své stárnoucí rodiče. Současný trend, poskytnout sociální 

pomoc v přirozeném prostředí, aniž by se snížila kvalita života stárnoucí člověka, by se 

tak mohl v budoucnosti opět „zvrátit” v ústavní péči. Což by jistě byla veliká chyba, 

neboť každý člověk si přeje dožít ve svém domácím prostředí. Možnosti dnešních 

sociálních služeb, tak jak byly nastaveny v zákoně o sociálních službách, opravdu 

k tomuto trendu směřují. Otázkou zůstává, zda současný vývoj politiky České republiky 

bude tomuto směru nakloněn, neboť sektor sociálních služeb je více či méně stále 

závislý na finanční podpoře státu.  

Na území regionu správního obvodu Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav mohu 

uvést pěkný příklad vstřícného jednání Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará 

Boleslav při řešení mezigenerační vztahů a výpomoci. Do zdejšího Domu 

s pečovatelskou službou si mohou podat žádost o přidělení bytu i občané z jiných 

regionů České republiky, pokud jejich děti nebo blízcí příbuzní bydlí v Brandýse nad 

Labem více jak dva roky.  Toto řešení podporuje soudržnost rodiny a vzájemnou 

mezigenerační výpomoc a zároveň minimalizuje nutnost umisťování seniorů do 

ústavních zařízení.     
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Zusammenfassung 

Das Thema „Soziale Dienstleistungen aus Sicht der Senioren” habe ich für meine 

Abschlussarbeit auf Grund der praktischen Nutzung in meinem Beruf ausgewählt.  

Ich arbeite am Stadtamt Brandýs nad Labem in der Abteilung für Soziales und 

Gesundheitswesen, konkret als Sachbearbeiterin auf dem Gebiet Pflegeleistungen. Ich 

betreue insbesondere Senioren, die nicht mehr imstande sind, pflegerische Tätigkeiten 

selbst auszuführen, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Falls diese Hilfe nicht 

von der Familie geleistet werden kann, oder nur zum Teil, helfe ich meinen Kunden, 

entsprechende soziale Dienstleistungen zu finden. Das Ziel ist es, den Senioren auch 

weiterhin das Leben in ihrer häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Das gelingt nicht 

immer. In einigen kleineren, weit entfernten Gemeinden der Region ist es nicht 

möglich, angemessene soziale Dienstleistungen sicherzustellen. Daher möchte ich mich 

in meiner Arbeit auf die Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs an sozialen 

Dienstleistungen für Senioren vor Ort sowie die Erstellung einer Übersicht über das 

aktuelle Angebot registrierter Anbieter in der Region konzentrieren. In dem 

theoretischen Teil der Arbeit befasse ich mich mit der Studie zur Rolle der Senioren in 

der Gesellschaft und Familie, mit der Notwendigkeit der Seniorenaktivierung und der 

allgemeinen Vorstellung sozialer Dienstleistungen vor Ort sowie des Gesetzes über 

soziale Dienstleistungen. Im praktischen Teil der Abschlussarbeit verwende ich 

Fragenbögen und führe Gespräche mit Senioren, ich besuche registrierte Anbieter 

sozialer Dienstleistungen und Vertreter kleiner Gemeinden in der Region. Eines der 

Ziele der Arbeit ist die Erstellung einer aktuellen Datenbank der Anbieter sozialer 

Dienstleistungen für den Bedarf sowohl der Fach- als auch Laienöffentlichkeit.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam registrovaných poskytovatelů terénních 

sociálních služeb 

 

I. Arcidiecézní charita Praha 

Projekt osobní asistence 

Sídlo: Na Prádle 192/2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Kontaktní osoba:     Jaroslava Mohoutová 

Telefon:     326 907 824, 732 340 688 

Fax:     326 907 824 

E-mail:    brandys@charita-adopce.czwww:     www.charita-adopce.cz 

Cílová skupina:     občané se zdravotním omezením, senioři 

 

II. Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel soc. služeb 

Sídlo: Vinořská 78, 250 73 Jenštejn 

Kontaktní osoba: pí. Šindelářová 

Telefon: 736 754 011 

web: www.psjenstejn.cz 

E-mail: info@dsjenstejn.cz 

Cílová skupina: senioři 

 

III. Farní charita Neratovice  

Sídlo: Kojetická 1021, 277 11 Neratovice 

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Jarešová, Managerka kvality sociální péče 

Telefon:     315 685 190, 736 670 631 

Fax:     315 685 190 

E-mail:     charita@mnet.cz 

www:     www.charita-neratovice.cz 

Cílová skupina:     všechny skupiny obyvatel 

Střediska:  

Čelákovice - 326 991 947, Klánovice - 608 522 287, Odolena Voda - 731 610 561 

http://www.charita-adopce.cz/


 

 

Říčany - 323 601 613 

Domy s pečovatelskou službou, stacionáře a denní centra (Černošice a Obříství).  

 

IV. Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  

Sídlo: Martinovská 940/26, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

Kontaktní osoba:     Jaroslava Petříková, okrsková sestra 

Telefon, fax: 326 907 164, 316 902 349 

E-mail:    ps@mesto.brandysnl.cz 

Cílová skupina: občané se zdravotním omezením, senioři, rodiny s dětmi 

 

V. Pečovatelská služba města Čelákovic  

Sídlo: Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice  

Kontaktní osoba: Dagmar Piskáčková 

Telefon, fax:  326 999 801, 721 361 041 

Cílová skupina: občané se zdravotním omezením, senioři, rodiny s dětmi 

 

VI. Pečovatelská služba Úvaly  

Sídlo: nám. Svobody 1570, 250 82 Úvaly  

Kontaktní osoba: Pavlína Frýdmanová, koordinátorka PS 

Tel.: 281 011 632, 721 912 263 

E-mail: pavlina.frydmanova@mestouvaly.cz 

Sídlo: MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82   Úvaly 

Kontaktní osoba: Jana Tesařová, vedoucí správního odboru  

Tel.: 281 982 485 

E-mail: spravni@mestouvaly.cz  

www.mestouvaly.cz/pecovatelska-sluzba -  

Cílová skupina: senioři 

 

VII. AREÍON, tísňová péče 

o.s. ŽIVOT 90 

Sídlo: Karolíny Světlé 18 110 00, Praha 1 

mailto:ps@mesto.brandysnl.cz
mailto:pavlina.frydmanova@mestouvaly.cz
mailto:spravni@mestouvaly.cz
http://www.mestouvaly.cz/pecovatelska-sluzba


 

 

Kontaktní osoba: sektetariát 

Tel: 222 333 555 

E-mail: sekretariat@zivot90.cz 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři 

 

VII. InspectLife - Senior  

Sídlo: Evropská 655/116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6 

Kontaktní osoba: Renata Suchá 

Telefon: 233 931 567, 777 166 515 

e-mail: renata.sucha@healthinspect.cz 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním 

postižením, senioři  

 

Odkazy na organizace orientované svou činností na seniory:  

Život 90, Dům Portus 

Karolíny Světlé 18 

110 00 Praha 1  

Tel: 222 333 555-7, Milada Janečková 

Informační a poradenské centrum 

telefon: 222 333 500 

fax: 222 333 999 

e-mail: poradna@zivot90.cz 

Provozní doba: 

pondělí 9:00 - 12:00 13:00-16:00 

úterý 9:00 - 12:00 13:00-16:00 

středa 9:00 - 12:00 13:00- 16:00 

čtvrtek 9:00-12:00 

BYTOVÉ PORADENSTVÍ 

13:30-15:00 

KLUB KONTAKT   

pátek 9:00-12:00 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA OBJEDNÁNÍ   

 

mailto:sekretariat@zivot90.cz
mailto:renata.sucha@healthinspect.cz
mailto:%20poradna@zivot90.cz


 

 

 

Helpnet 

BMI sdružení 

Česákova 424 

182 00 Praha 8 

e-mail: info@helpnet.cz,  

www: helpnet.cz 

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci 

v problematice zdravotního postižení, obsahuje i užitečné informace o službách 

a o vzdělávání pro seniory a jiné skupiny občanů.  

 

Šedesátka web pro seniory.  

www.sedesátka.cz 

Na webu je možné přehledně najít různé novinky z politického a společenského života, 

informace ze všech regionů České republiky, vzkazy starostů obcí, bezplatná právní 

poradna 

 

Aktivní.cz život po padesátce 

www.aktivni.cz 

 

Webová stránka pro všechny aktivní lidi nad 50 let. Obsahuje informace o cestování, 

zdraví, různé poradenství, recepty apod. Každý den jsou na webu připraveny novinky, 

články, rady i tipy. 

 

Třetí věk.cz 

www.tretivek.cz 

Portál pro české důchodce a seniory 

mailto:info@helpnet.cz
http://www.sedesátka.cz/
http://www.aktivni.cz/
http://www.tretivek.cz/


 

 

Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 

PRO SENIORY OBCÍ REGIONU 

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV 

 

Do rukou se Vám dostal dotazník, ve kterém, prosím, vyjádřete své potřeby 

sociálních služeb. Odpovědi uvedené v dotazníku budou použity pro účely zpracování 

praktické části absolventské práce studenta Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické 

školy MILLS, s. r. o. se sídlem v Čelákovicích. Tato praktická část absolventské práce má 

za úkol získat ucelený přehled o dostatečnosti zajištění terénních sociálních služeb 

v regionu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  

Veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku budou použity anonymně.  

 

1) Zaškrtněte, prosím, u kterých níže uvedených úkonů péče o vlastní osobu a při 

soběstačnosti potřebujete pomoc jiné fyzické osoby:  

 Dovoz teplého jídla 

 Úklid a údržba domácnosti 

 Nákupy 

 Pomoc s přípravou a podáváním jídla 

 Pomoc při oblékání a vysvlékání 

 Pomoc při chůzi 

 Pomoc při zajištění osobní hygieny 

 Doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady a další 

 Praní, žehlení, péče o prádlo 

 Zajištění kulturních a společenských aktivit 

 Zájmové aktivity v domácnosti 

 



 

 

2) Zaškrtněte, prosím, kdo Vám v současné době pomáhá při zajištění úkonů péče 

o vlastní osobu a při soběstačnosti:  

 Rodina 

 Sousedé, známí 

 Lékař 

 Pracovníci profesionální služby 

 Nikdo 

 

3) Víte o skutečnosti, že existují profesionální terénní sociální služby? 

 Ano 

 Ne 

V případě, že jste odpověděli ANO, z jakého zdroje jste se, prosím, o těchto 

profesionálních terénních sociálních službách dozvěděli. 

 Rodina, známí a sousedé 

 Pracovníci obecního úřadu 

 Časopisy, denní tisk, televize, rozhlas 

 Ordinace lékaře 

 Jiná zdravotnická zařízení 

 

Děkuji za Vaše podněty a Váš čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.  

Jana Arazimová, studentka  



 

 

Příloha č. 3 

DOTAZNÍK 

PRO ZÁSTUPCE OBCÍ REGIONU 

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV 

 

Do rukou se Vám dostal dotazník, ve kterém, prosím, vyjádřete potřeby terénních 

sociálních služeb pro seniory vaší obce. Odpovědi uvedené v dotazníku budou použity 

pro účely zpracování praktické části absolventské práce studenta Vyšší odborné školy 

a Střední zdravotnické školy MILLS, s. r. o. se sídlem v Čelákovicích. Tato praktická část 

absolventské práce má za úkol získat ucelený přehled o dostatečnosti zajištění 

terénních sociálních služeb v regionu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Veškeré údaje 

uvedené v tomto dotazníku budou použity anonymně.  

 

1) Zajímáte se aktivně o potřeby sociálních služeb seniorů vaší obce ?  

 ANO      

 NE 

 

2) Zaškrtněte, prosím, jaké níže uvedené úkony péče o vlastní osobu a při 

soběstačnosti, dle vašeho mínění, nejvíce senioři vaší obce potřebují.  

 Dovoz teplého jídla 

 Úklid a údržba domácnosti 

 Nákupy 

 Pomoc s přípravou a podáváním jídla 

 Pomoc při oblékání a vysvlékání 

 Pomoc při chůzi 

 Pomoc při zajištění osobní hygieny 

 Doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady a další 

 Praní, žehlení, péče o prádlo 

 Zajištění kulturních a společenských aktivit 

 Zájmové aktivity v domácnosti 



 

 

3) Zaškrtněte, prosím, kdo dle vašeho mínění, v současné době nejvíce pomáhá při 

zajištění výše uvedených úkonů péče o vlastní osobu a při soběstačnosti seniorům vaší 

obce.  

 Rodina 

 Sousedé, známí 

 Pracovníci sociálních služeb 

 Nikdo 

 

4)  Máte v současné době uzavřenu smlouvu o využívání terénních sociálních služeb 

s některým z registrovaných poskytovatelů sociálních služeb? 

 ANO      

 NE 

V případě, že jste odpověděli NE, plánujete zřízení terénních sociálních služeb pro 

seniory ve vaší obci ?  

 ANO      

 NE 

nebo plánujete využívání sociálních služeb pro seniory z větších obcí ? 

 ANO      

 NE 

 

5) Zaškrtněte, prosím, z jakého zdroje, dle vašeho názoru, čerpají senioři vaší obce 

informace o profesionálních terénních sociálních službách. 

 Rodina, známí a sousedé 

 Pracovníci obecního úřadu 

 Časopisy, denní tisk, televize, rozhlas 

 Ordinace lékaře 

 Jiní zdravotničtí pracovníci 

 Senioři nemají informace o profesionálních terénních sociálních službách  

 

Děkuji za Vaše podněty a Váš čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.  

Jana Arazimová, studentka  



 

 

Příloha č. 4 

 

Pravidla pro přijímání občanů do domů s pečovatelskou službou 

v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi 

 

I. Domy s pečovatelskou službou: 

1) Domy s pečovatelskou službou jsou majetkem města Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav (dále jen města). 

2) Domy s pečovatelskou službou v Brandýse nad Labem – Stará Boleslavi (dále jen 

DPS) sídlí na adresách : 

 Dům s pečovatelskou službou, 17.listopadu 1404, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

 Dům s pečovatelskou službou, Martinovská 940, Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav 

3) DPS v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi jsou spravovány TOMMI Holding, 

spol. s r.o.  

Pečovatelskou službu v DPS poskytuje Pečovatelská služba města Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav (dále jen PS) dle Vnitřních pravidel a platného 

ceníku schváleného radou města a následně zastupitelstvem města. 

4) V souladu s ust. § 10 zákona č. 102/1992 Sb., v platném znění, jsou byty v DPS 

definovány jako byty v domech zvláštního určení – tj. nájemní byty, ve kterých 

je zajišťováno poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb a nejsou 

pobytovou sociální službou ani zdravotnickým zařízením. 

 

II. Podmínky pro přijetí občana do domu s pečovatelskou službou: 

1) Žadatel je uživatelem služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění (jako např. pečovatelské služby, osobní 

asistence….). 



 

 

2) Žadatel, nebo rodič, prarodič či sourozenec žadatele jsou v městě Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav nejméně 2 roky přihlášeni k trvalému pobytu. 

3) V případě, že nebude žádný z žadatelů, který je občanem města nebo rodičem, 

prarodičem či sourozencem žadatele, splňovat podmínky podle Pravidel pro 

přijímání občanů do DPS a v DPS bude volný byt, může město umístit i občana 

obce spadající pod pověřený Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

(dále jen spádová obec). 

4) Žádost občana ze spádové obce musí obsahovat souhlas obce se zaplacením 

jednorázové finanční částky na úhradu provozních nákladů DPS ve výši 60 000,- 

Kč. Jednorázový finanční příspěvek hradí obec při umístěné každého svého 

občana. 

5) O přidělení bytu žadateli ze spádové obce rozhodne před jeho nástupem do 

DPS rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na základě doporučení 

komise pro sociální věci rady města. 

6) Žadatel je příjemcem důchodu a má dostatečný příjem na pokrytí nákladů 

spojených s bydlením v DPS a na poskytnuté sociální služby. 

7) Žadatel má sníženou soběstačnost v důsledku věku, chronického onemocnění či 

zdravotního znevýhodnění. 

8) Žádost o přijetí do DPS musí obsahovat  doporučení ošetřujícího lékaře. 

9) Žadatel, který žije sám v nájemním bytě města pak na základě vzniku nájmu 

k bytu v DPS tento nájemní byt městu vrátí. 

10) Do DPS nelze přijmout zájemce, jejichž zdravotní stav vyžaduje soustavnou péči 

jiné osoby či soustavnou zdravotní péči. 

11) V případě, že se nájemci bytu v DPS zhorší zdravotní stav natolik, že nebude 

splňovat Pravidla pro přijetí do DPS, zajistí případnou celodenní péči rodinní 

příslušníci nebo nájemce sám podá žádost do zařízení, které odpovídá jeho 

celkovému stavu. 



 

 

III. Pravidla posuzování pro přidělení bytu v DPS : 

 stupeň naléhavosti z hlediska Pečovatelské služby (dále jen PS) 

 stupeň naléhavosti ze sociálního hlediska 

 stupeň naléhavosti z lékařského hlediska 

 při rozhodování o přidělení bytu v DPS se nebude přihlížet k době 

podání žádosti, ale k aktuální situaci žadatele 

 

Stupeň naléhavosti z hlediska PS 

Při posuzování tohoto kritéria bude hodnoceno využívání níže uvedených služeb, 

která odpovídají vyhlášce č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., v platném znění. 

1) pomoc při úkonech osobní hygieny  

2) dovoz nebo donáška jídla  

3) pomoc při přípravě jídla a pití  

4) běžný úklid a údržba domácnosti  

5) běžné nákupy pochůzky  

   

 

Stupeň naléhavosti ze sociálního hlediska 

Tato naléhavost je posuzována při sociálním šetření, které je zaměřeno na níže 

uvedené body: 

1 ) bezbariérovost bytu 

2 ) hygienické zázemí bytu 

3 ) osamělost žadatele 

4 ) rodinné zázemí žadatele 

5 ) domácí násilí v rodině žadatele 



 

 

6 ) povaha vlastnictví k bytu 

 

Stupeň naléhavosti z lékařského hlediska 

K těmto pravidlům se vyjadřuje ošetřující lékař žadatele. V doporučení lékaře musí 

být zdůvodněna naléhavost přijetí žadatele do domu s pečovatelskou službou. 

Kontraindikací pro přijetí žadatele do domů s pečovatelskou službou jsou: 

1) závislost na návykových látkách 

2) žadatel je imobilní 

3) bacilonosičství 

4) psychické poruchy, které způsobují změny chování žadatele, kterými ohrožuje 

sebe nebo okolí 

5) asociální jednání 

 

IV. Z hlediska nezbytnosti poskytování PS jsou žadatelé rozděleni do tří skupin: 

1. skupina – nejvyšší naléhavost   

2. skupina – střední naléhavost  

3. skupina – naléhavost 

 

V. Nájem bytu v DPS Brandýs nad Labem - Stará Boleslav : 

1. nájem bytu v domech s pečovatelskou službou je určen výhradně pro 

uživatele pečovatelské služby a nevztahují se na něj ustanovení § 703 až 708 

občanského zákoníku. 

2. nájem bytu v domech s pečovatelskou službou je uzavírán za podmínek 

uvedených v nájemní smlouvě na dobu neurčitou.  

 

Schváleno zastupitelstvem města dne 18. 5. 2011. 

 


