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 1 ÚVOD
Absolventská práce „Senior a systém sociálních služeb v podmínkách konkrétní 

městské části“ je věnována problematice péče o naši nejstarší populaci v podmínkách 

městské  části  Praha 12,  pro kterou je  charakteristická  sídlištní  zástavba a  fenomén 

stárnutí populace.

K výběru  tohoto  tématu  mě  vedla  vlastní  profese,  kdy  jako vedoucí  terénní 

pečovatelské  služby  mám  možnost  být  v těsném  každodenním  kontaktu  s danou 

cílovou skupinou. Odtud vím, že v dnešní době, kdy společnost klade na člověka stále 

vyšší  požadavky,  vzrůstá  i  počet  lidí,  kteří  se  ocitají  v situaci,  kdy  se  bez  pomoci 

společnosti neobejdou. 

Problematika  péče  o  seniory  patří  mezi  často  diskutovaná  témata  dneška. 

Prodlužování  lidského  věku,  k  němuž  díky  pokroku  v lékařství  a  dalším  faktorům  

dochází,  vede k nárůstu počtu seniorů a k nutnosti  hledání  odpovídajícího systému  

zdravotní a sociální pomoci. Výzkumy ukazují, že stáří se v Česku  obává přes 60 % lidí. 

Důvodem pro tyto obavy je zejména problematická dostupnost a často špatná kvalita 

služeb  pro  staré  lidi.  Pouze  tři  z deseti  Čechů  hodnotí  pozitivně  kvalitu  domovů  

a služeb pro seniory.

Jedním z trendů při poskytování sociálních služeb je odklon od péče realizované 

v ústavních  zařízeních  a  preferování  péče  poskytované  v domácím,  přirozeném 

prostředí. Pro mnohé ze seniorů je tato  možnost určitě tou nejlepší, neboť rodina hraje

i ve stáří  velmi významnou roli.  Faktem však zůstává, že  realizace této formy péče  

u nás zatím naráží na řadu překážek. Právě zde se senior může setkat s problémem  

nedostupnosti či  neodpovídající  kvality těchto služeb. Zpracovaná práce se zaměřuje 

na  popsání a zhodnocení sítě sociálních služeb poskytovaných na přesně vymezeném 

území, v konkrétní městské části.

Jejím hlavním cílem  je zjistit, zda sociální služby zde poskytované jsou v souladu 

s potřebami seniorů,  kteří  jsou  jejich  příjemci.  V práci  se  opírám  jak  

o teoretické poznatky dané problematiky získané studiem literatury,  tak o praktické 

znalosti vycházející z mého povolání. 
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 2 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

 2.1 Hlavní cíl: 

•  zjistit,  zda  nabídka sociálních služeb poskytovaných  na  území  městské části 

Praha 12 odpovídá potřebám seniorů, kteří jsou jejími příjemci 

 2.2 Dílčí cíle: 

• charakterizovat seniory jako cílovou skupinu a zmapovat jejich potřeby

• podrobně  popsat  síť  sociálních  služeb  existujících  na  území  městské  části  

Praha 12

• u vybrané služby sociální péče zjistit spokojenost klientů s ní

 3 TEORETICKÁ ČÁST

 3.1 Věkové vymezení cílové skupiny

„ Kdo neprožil stáří, neví, jaké je.“

Lidová moudrost

Práce je věnována seniorům, tedy osobám, kteří jsou starší 60 let. Hranice je 

obvykle  odvozena od  věku,  který  je  v  daném systému stanoven jako rozhodný pro 

odchod  do  penze.  Všichni,  kteří  tuto  hranici  překročí,  získávají  ekonomický  status 

„osoba v postproduktivním věku“, který je ztotožněn s označením „senior“.

Tento přisouzený status ještě nevypovídá vůbec nic o skutečném stáří jednotlivce, jenž 

se ocitl „na penzi“. Určení hranice stáří odchodu do důchodu však neznamená, že je 

nutno tyto lidi začleňovat do skupiny „závislých“ osob, jejíž všichni členové potřebují 

společenskou  a  ekonomickou  asistenci,  kterou  mají  poskytovat  mladší  členové 

společnosti. Takový přístup by zcela vyvracel biologickou, sociální, psychologickou, ale 

i ekonomickou různost.

Konkrétní  okamžik, v němž člověk zestárne a stává se starým, v zásadě nelze 

přesně  určit.  Je  spíše  objektivistickým  a  administrativním  nástrojem  pro  vyjádření 
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početního  zastoupení  příslušníků  určených  kategorií,  který  je  nejčastěji  užíván 

pro demografii a statistiku. O stáří samotném mnoho nevypovídá. 

Na věk  můžeme pohlížet  z několika  aspektů.  Kromě věku kalendářního existuje  věk 

biologický, který poukazuje na stav jednotlivých orgánů, a věk sociální, který vypovídá 

o postavení a roli, jakou člověk zaujímá ve společnosti.

Dělení stáří dle věku

• 60 až 74 let počínající stáří

• 75 až 89 let vlastní stáří

• 90 a více let dlouhověkost

Další dělení

• 65 až 74 let mladí senioři

• 75 až 84 let staří senioři

• 85 a více velmi staří senioři

Senioři mohou být rozčleněni do několika skupin podle jejich funkční zdatnosti, 

rizikovosti a potřeby zdravotnických služeb. 

Zdatní senioři  si bez ohledu na svůj věk udržují velmi dobrou zdatnost a nepotřebují 

žádnou péči od druhých.

Nezávislí senioři zvládají aktivity každodenního života, nepotřebují žádnou podstatnější 

podporu rodiny, ani pečovatelské služby, avšak v případě neplánovaných mimořádných 

situací částečnou pomoc vyžadují.

Křehčí senioři obvykle nezvládají i nejmenší zátěžové situace a v domácnosti potřebují 

jak  pečovatelskou,  tak  ošetřovatelskou  pomoc  poskytovanou  pomocí  rodiny,  nebo 

pečovatelské služby.

Závislí senioři jsou lidé, kteří nezvládají  ani běžnou sebeobsluhu a potřebují pomoc, 

např. při mytí či přesunu.

Zcela závislí senioři jsou lidé, kteří jsou dlouhodobě či trvale upoutáni na lůžku a jsou 

zcela závislí na pomoci druhé osoby. Velice často u nich dochází vlivem dekompenzace 

zdravotního stavu k hospitalizaci ve zdravotnických zařízeních s 24hodinovou péčí, nebo 

jsou umísťováni v zařízeních sociální péče. [KALVACH, ONDERKOVÁ, 2006]
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 3.2 Změny ve stáří

Změny ve stáří jsou projevem biochemických změn, zakódovaných v molekule 

DNA  každé  buňky.  Stárnutí  je  projevem  ztráty  buněk  při  opotřebování  organismu. 

Regenerace buněk a tkání je menší než její opotřebování a organismus si již nedokáže 

zachovat dřívější rovnováhu.

Mezi dalšími určujícími faktory vymezujícími stáří je tzv. funkční potenciál jedince, který 

tvoří tři složky: fyzická, psychická a sociální.

Fyzická vyjadřuje biologické stárnutí organismu, tzn. funkčnost orgánů a smyslů, změny 

tkání  a  struktur,  přítomnost  či  absence  nemocí,  vnější  tělesné  změny (barva  vlasů, 

vrásky  na  kůži,  pigmentové  skvrny),  schopnost  adaptace  organismu,  odolnost 

imunitního systému k zátěži apod. 

Psychická zahrnuje kognitivní funkce (paměť, schopnost zpracovávat informace, řešení 

problémů),  mentální  funkce,  emoční  složku.  Významnou  složkou  jsou  jedincovy 

osobnostní rysy a způsob nazírání vlastního „já“, které ovlivňují reakci na vlastní stáří  

(tzn.  subjektivní  věk  čili  obrazně  řečeno  „člověk  je  tak  starý,  jak  se  sám  cítí“)  

a  schopnost  přijetí  vlastní  role,  což  se  odráží  i  v názorech,  činech,  postojích  

a interpersonálních vztazích. [VENGLAŘOVÁ, 2007]

Sociální složka představuje vztahy ke společnosti, začlenění do sociálních sítí, nahlížení 

druhých lidí v okolí, ochota participovat na aktivitách atd.

V rámci  této  teorie  je  stáří  chápáno  jako  období  života,  kdy  se  zvyšuje 

pravděpodobnost  úbytku  funkčnosti  u  jedné  nebo  více  uvedených  složek,  a  tedy  

i  poklesu  funkčního potenciálu.  Za  starého  člověka  je  v rámci  tohoto  pojetí  potom 

považován jedinec, u něhož k poklesu funkčnosti dochází v souvislosti se zvyšujícím se 

věkem. Funkční potenciál však není podstatný jen z důvodu vymezení stáří jednotlivce. 

Úroveň funkčnosti  zmíněných složek zásadním způsobem ovlivňuje jeho individuální 

kompetence uspokojovat své potřeby.

Na  závěr  bych  ráda  konstatovala,  že  stárnutí  je  proces  individuální,  který 

probíhá  u  jednotlivých  lidí  rozdílně.  Přesto  však  existují  určité  rysy,  které  stáří 

charakterizují.
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Těmi jsou:

 3.2.1 Tělesné změny

- kdy dochází u jedince k ubývání fyzické síly a výkonnosti, snižuje se hmotnost svalů 

a dochází ke snížení:

A) Adaptační schopnosti - proto lidé ve starším věku často hůře a pomaleji reagují 

na veškeré změny vnějšího a vnitřního prostředí

B) Změny srdce a cévního systému - dochází ke snížení elasticity cév a ke snížení 

průtoku krve prakticky všemi systémy. U necvičených jedinců klesá maximální 

spotřeba kyslíku za každou dekádu o 8-10 %. V České republice je onemocnění 

kardiovaskulárního  aparátu  stejně  jako  v mnoha  dalších  vyspělých  zemích 

Evropy  jednou  z nejčastějších  příčin  úmrtí.  U  více  než  poloviny  se  jedná  

o ischemickou chorobu srdeční. Úmrtnost v této skupině je až 82 %.

C) Změny  pohybového  systému  - dochází  k úbytku  kostní  dřeně  a  snížení 

bohatosti  krevních elementů.  V důsledku toho jsou kosti  lomivější  a  dochází 

častěji ke zlomeninám. Nejčastějšími úrazy jsou zlomeniny obratlů, zlomeniny 

předloktí a v neposlední řadě zlomeniny krčku kyčelní kosti. Jednou ze změn, ke 

kterým dochází ve vyšším věku, je změna tělesného složení. Dochází k přibývání 

tukové tkáně, vaziva a úbytku svalové a kostní hmoty a svalové síly. Pro pacienty 

vyššího věku je také charakteristické, že ke zlomenině vede relativně nenápadný 

úraz, například při pádu.

D) Změny  respiračního  systému -  změny  jsou  podmiňovány  rozvojem  tzv. 

stařeckého  hrudníku  vlivem  osteoporózy  skeletu,  ochablostí  mezižeberních 

svalů a bránice, což vede k poklesu inspiračního a expiračního tlaku.

E) Změny ve výživě a v trávicím systému  - staří lidé jsou ohroženi podvýživou,  

a to i z jiných příčin, než je změna jejich zdravotního stavu. K podvýživě mohou 

vést  i  sociální  důvody,  jako  je  např.  osamělost,  chudoba,  ale  i  nepřiměřená 

spořivost. Fyziologické změny zažívacího ústrojí začínají již ztrátou chrupu, kdy 

dochází ke zhoršení rozmělňování potravy. Se zvyšujícím se věkem dochází ke 

snížení množství slin. Na tuto poruchu mohou mít vliv i vedlejší účinky léků.
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F) Kožní  změny  -  na  první  pohled  je  kůže  starého  člověka  vrásčitá,  scvrklá  

a zesláblá. Změny se projevují ztrátou vlhkosti,  přirozené obnovy a úbytkem 

buněk  a  celkovým  oslabením  celé  vrstvy.  Dochází  k celkovému  úbytku 

podkožního tuku a ubývání potních žláz.  Šedivění vlasů je důsledkem úbytku 

melanocytů ve vlasových cibulkách.

G) Změny  v  hormonálním  systému -  v  této  oblasti  dochází  ke  změnám  jak  

u mužů, tak i u žen. U žen dochází k rychlejšímu hormonálnímu poklesu. Vlivem 

klimakteria a dále postmenopauzy dochází  k poruchám metabolismu, řídnutí 

kostí  a  vzniku  osteoporózy  skeletu.  Atrofují  sliznice  močového  systému  

a dochází k poklesu dělohy. To má velice často za následek vznik ikontinencí.

H) Změny ve vylučovacím systému - jedním z hlavních problémů v pozdním věku 

je močová inkontinence. Vyskytuje se u 20 % mužů a 40 % žen starších 65 let.  

Mnoho lidí se za tento problém stydí a dlouho otálejí s návštěvou lékaře. Příčin 

může být více, ale velice často k ní vedou i různé neléčené infekce močových 

cest.

Typy močové inkontinence

• Stresová   inkontinence:  k  úniku  moči  dochází  při  zvýšeném tlaku  na  močový 

měchýř, jako např. při  zakašlání, smrkání,  smíchu a nebo při zvedání těžkého 

předmětu. Je způsobena nedostatečností svěračů močové trubice.

• Nutkavá   (urgentní) inkontinence: při této poruše má člověk častý pocit jít na 

WC,  ale  nedokáže  dojít  včas  a  dojde  k  úniku  moči.  Je  způsobena  menší 

kapacitou nebo větší dráždivostí močového měchýře.

• Inkontinence při  přeplnění močového měchýře (paradoxní): při této poruše je 

močový měchýř trvale naplněn v důsledku např. neschopnosti močit, nebo pro 

překážku  v  odtoku  moči  v  důsledku  např.  nádorového  onemocnění  nebo 

zvětšené prostaty u mužů.

I) Změny nervového systému -  ve vyšším věku lidé pomaleji  a hůře reagují  na 

jakékoliv  změny.  Myšlení  je  pomalejší  a  bývá  častá  tzv.  benigní  stařecká 

zapomnětlivost. 

J) Smyslové změny - považujeme spíše za součást normálního stárnutí.
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Patří k nim:

• porucha zraku

• porucha sluchu

• porucha čichu a chuti

• snížené vnímání vlastního těla

• porucha termoregulačního systému

 3.2.2 Psychické změny

Osobnost starého člověka je rozdílná. Někteří se s problémy vyrovnávají snáze, 

jiní ne. V průběhu stáří vznikají psychické změny, které jsou považovány za normální 

součást stárnutí. Psychické změny fyziologického stáří jsou podmíněny mnoha faktory. 

Jejich  celkovým  působením  dochází  ke  snížení  odolnosti  organismu  a  ke  snížené 

schopnosti  adaptovat  se  na  nové  podněty.  [KALVACH,  SÝKOROVÁ,  JAROLÍMOVÁ, 

VIDLIČKOVÁ, 2006]

Dle obecných představ o inteligenci s sebou stáří nese větší moudrost, nárůst 

obecných vědomostí za cenu delší doby, po kterou je třeba věci promýšlet. 

V průběhu  stárnutí  dochází  také  ke  změnám  v reakčním  čase,  tj.  zpomalení 

v reakcích, proto je vhodné dávat staršímu člověku větší prostor a čas pro vykonávání 

celé  řady  činností.  Zpomalení  psychomotorického  tempa  a  snadná  psychická 

unavitelnost  se  mohou  odrážet  v poruchách  myšlení,  jež  se  projevují  nejčastěji 

v podobě tzv.  zabíhavého myšlení,  což se v praxi  projeví  sníženou schopností  udržet 

myšlenku nebo naopak ji opustit, protože najednou člověk neví, co chtěl říci dál. 

Staří  lidé  dobře znají  podrobnosti  o  životě  známé osoby,  že  má jednoduché 

nebo krátké jméno, že snad začíná na K, jméno si však nevybaví. Tento jev můžeme 

pozorovat i u příslušníků mladších věkových skupin, ve stáří je však častější. Výbavnost 

paměťových  obsahů  ovšem  může  kolísat,  je  závislá  na  aktuálním  ladění  starého 

člověka, přítomnosti nemoci, únavě apod. Tréninkem paměti  lze tento věkový deficit 

zmírnit  a  udržet  na  dobré  úrovni.  Napomoci  mohou  tajenky,  křížovky,  hádanky, 

společenské hry a četba.

U  senoirů  převládá  dlouhodobá  paměť.  Často  vzpomínají  na  „staré  časy“,  

a  stávají  se  tak  vypravěči.  Vzpomínky a rozhovory s blízkými o minulých událostech 
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staršímu člověku dávají pocit jistoty a bezpečí. 

Úbytek hlasové výkonnosti se projevuje ve zvolňování tempa artikulace, což se 

týká běžné improvizované řeči i reakčních časů při vyslovování slov. Verbální schopnosti  

ale s přibývajícím věkem zůstávají zachovány. [LANGMAJER, KREJČÍŘOVÁ, 1996]

Stárnoucí člověk k tomu, aby dosáhl stanoveného cíle, musí vynakládat velké 

volní  úsilí.  K dosažení  stanoveného  cíle  uplatňuje  více  rozvahu,  trpělivost  a  využívá 

svých dřívějších zkušeností. [KŘIVOHLAVÝ, 2010]. 

Motivace  také  souvisí  s jejich  vlastním  sebehodnocením  a  potřebou  uznání.  Starý 

člověk tak jako mladší lidé potřebuje, aby ho někdo potřeboval. 

Ve stáří se také prohlubuje struktura osobnosti. Dominantní jsou původní rysy 

osobnosti,  jako jsou dominance,  egocentrismus,  ale  i  dobrota,  laskavost,  schopnost 

naslouchat,  nebo  empatie.  V důsledku  kumulace  životních  událostí  dochází  i  ke 

změnám  v  žebříčku  hodnot.  Ve  stáří  převládá  touha  po  klidu,  soukromí,  někdy  až 

samotě. Někteří staří lidé jsou rádi sami, jiní naopak. Míra osamocení a prožitek samoty 

je velmi individuální. Hranici toho „být sám“ a „být s druhými lidmi“ má každý člověk 

individuálně nastavenou.

Senioři  trpí  velice  často  úzkostmi.  Celoživotním  zdrojem  úzkosti  člověka  je 

myšlenka na smrt. Člověk se s touto skutečností  různě vyrovnává.

Starý člověk má již bohaté zkušenosti  s touto životní jistotou a je-li  spokojen 

s uplynulým  životem,  bývá  většinou  s otázkou  smrti  vyrovnaný.  Člověk,  který  chce 

v životě ještě něčeho dosáhnout, nebo něco napravit, se bojí, že smrt jeho plány zruší.  

Věřící člověk, který předpokládá další život po smrti a se svými dřívějšími chybami se 

vyrovnal, očekává smrt klidněji a se smírem. 

Životní  zkušenost  s umíráním  přináší  starému  člověku  úzkost  spojenou 

s problémem, jak on sám umře. Proto se staří lidé nebojí tolik smrti jako takové, ale 

spíše způsobu umírání.

 3.2.3 Sociální změny 

S tělesnými i psychickými  změnami se mění i zařazení člověka ve společnosti. 

Staří lidé jsou řazeni do sociálních skupin a tento jev je jednou z hlavních příčin toho, že  

se vyčleňují ze svého okolí.
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Mezi nejvýznamnější faktory patří :

• odchod do penze

• změna životního stylu

• stěhování

• ztráta blízkých lidí

• osamělost

• finanční potíže

V období stáří dochází k výrazné změně sociálního prostředí i změně způsobu 

života člověka. Nemusí si již sice budovat své postavení a rodinu, ale stává se méně 

výkonným, nestačí zvládat běžné pracovní povinnosti, opouští zaměstnání ale i mnohé 

aktivity, které měl rád, a na kterých mu dříve záleželo. 

Dostavuje se jedna z nejvýznamnějších nejistot - otázka existenční. Starý člověk 

už  nemůže  zásadně  změnit  současný  stav,  dosáhnout  ekonomického  úspěchu  ani 

vybudovat novou rodinnou síť. Proto se otázky ekonomické a rodinné stability stávájí 

dominantou jeho života. 

U starších lidí lze pozorovat změny v citovém prožívání. Jsou často senzitivnější, 

zejména k rodinným událostem. Význam rodiny s věkem stoupá. 

Stejně jako v dětství je člověk i ve stáří více ohrožen sociální izolací. Je proto 

nutno zdůraznit, že návyk aktivního způsobu života i ve vyšším věku je zcela žádoucí  

a potřebný. 

S  postupujícím věkem ztrácí  starý  člověk  rodinné  příslušníky  a  přátele.  Jeho 

sociální kruh se zužuje a uzavírá. Stává se proto nejistým ve společnosti, neboť přichází 

o opory, které v těchto lidech měl. 

Staří lidé trpí úzkostí i proto, že je jejich rovnováha mezi potřebami a prostředím 

narušena  vyššími  sociálními  potřebami,  které  jejich  okolí  nechápe  a  nerozumí  jim. 

Tento fakt je také jedním z důvodů generačních problémů mezi  mladými a seniory  

a příčinou nejistoty a úzkosti staršího věku. 
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 3.3 Stáří a potřeby 

„Staří  lidé potřebují  v  životě uspokojovat  všechny potřeby stejně jako každý  

z nás. Nejsou důležité jen fyziologické potřeby, jako je např. jídlo, pití, spánek, ale také  

potřeby psychologického rázu, jako je pocit bezpečí, udržování vztahů, nezávislosti či  

smysl  života.  Všechny  lidské  potřeby  tvoří  celek,  který  spojuje  fyzickou,  psychickou  

a sociální stránku člověka.“ [PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, s. 41] 

I přesto se ve společnosti stále ještě vyskytuje určitý stereotypní vzorec potřeb 

starých lidí. Často se domníváme, že stáří s sebou přináší nějaké „speciální potřeby“, 

které se u ostatních příslušníků populace nevyskytují.

O potřebách seniorů a možnostech jejich naplnění se jednalo na  Druhém světovém 

shromáždění  Organizace  spojených  národů  o  stárnutí  a  stáří,  které  se  uskutečnilo  

v dubnu 2002 v Madridu. Dne 12. 4. 2002 byl schválen Mezinárodní akční plán pro  

stárnutí a stáří 2002.

„Starý člověk potřebuje mít pocit osobní jistoty a spokojenosti v rámci určitého  

rodinného,  či  jiného  integrovaného  společenství;  toho  je  možné  dosáhnout  jen  za  

předpokladu přiměřeného zdraví  a jisté úrovně hmotné zajištěnosti.  Paradoxně byla  

v dějinách lidstva nejprve řešena otázka přiměřeného materiálního zajištění,  později  

byla  akcentována  péče  o  zdraví.  Zatím  jsme  sledovali  zápas  o  materiální  sociální  

zabezpečení, posléze snahy rychle se rozvíjející lékařské péče. Teprve v posledních letech  

se  stává  aktuální  problematika  psychické  pohody  a  sociální  pospolitosti,  

a dodejme, že je tomu právě proto, že ty první dva předpoklady života ve stáří byly  

v podstatě splněny.“ [HAŠKOVCOVÁ, 1990, s. 183]

 3.3.1  Motivační teorie A. H. Maslowa

Pravděpodobně  nejznámější  je  teorie  lidských  potřeb,  kterou  v  roce  1945 

vytvořil  americký psycholog A.  H. Maslow. Lidské potřeby rozčlenil  do pěti  kategorií 

tvořících 5 úrovní pyramidy. Základnu tvoří potřeby fyziologické, druhý stupeň potřeba 

bezpečí, třetí stupeň sociální potřeby, čtvrtý potřeba autonomie a pátý stupeň potřeba 

seberealizace a sebenaplnění.

Lidské potřeby musí  být  chápány komplexně,  tvoří  jeden celek,  který  spojuje právě 

fyzickou,  psychickou a sociální  stránku člověka.  Jsou od sebe neoddělitelné a jejich 
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vzájemná propojenost se projevuje tím, že skrze jeden typ mohou být uspokojovány 

potřeby další.

Obr. č. 1: Pyramida potřeb (A. H. Maslow)

Zdroj: Vlastní

 3.3.1.1 Fyziologické potřeby

Fyziologické potřeby jsou zcela základní.  Neuspokojení  jedné z nich se může 

odrazit  na  našem  celkovém  stavu  a  zdraví.  Z  tohoto  důvodu  jsou  tyto  potřeby  na 

nejspodnějším stupni pyramidy a tvoří základnu.

• výživa (jídlo a pití)

• vylučování

• dýchání

• spánek, odpočinek

• pohyb, chůze

• správná teplota

• zdraví, hygiena

• tišení bolestí

• smích, pláč

• fyzické kontakty

 3.3.1.2 Potřeba bezpečí

Pocit bezpečí potřebuje mít každý člověk. Každý člověk o sobě ví, kdy se cítí  

v bezpečí a kdy naopak. Někdo se necítí v bezpečí, pokud dveře nejsou zamčené na dva 

západy a závěsy zatažené, jiný nebude zažívat pocit ohrožení ani s otevřenými dveřmi.
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Existují tři stupně potřeby bezpečí:

• Potřeba ekonomického zabezpečení   – v podstatě znamená vědomí člověka, že 

má  dost  finančních  prostředků  na  živobytí.  Chybí-li  tento  pocit,  může  se  

u seniorů projevit pocit úzkosti a strachu z budoucnosti.

• Potřeba fyzického bezpečí   –  starší  osoby,  které  se hůře pohybují,  mají  často 

obavy  z  pádu  a  následného  úrazu.  Pocit  bezpečí  mohou  posílit  vhodnou 

kompenzační pomůckou (hole či chodítko).

• Potřeba  psychického  bezpečí   –  mít  pocit  jistoty,  nemít  strach  a  necítit  se 

ztracený a na obtíž. Přispívají k tomu např. časově orientační body dne, jako je 

jídlo,  odchod  k  lékaři,  na  úřady,  do  obchodu,  sledování  televize,  návštěvy  

a zájmy.

Při naší pomoci starším lidem máme snahu je neustále ochraňovat a zamezit 

jakémukoliv negativnímu riziku. Musím si ovšem položit otázku, jestli člověk při takové 

péči ještě plnohodnotně žije. Riskování a riziko tvoří určitou část lidského života. Jak 

stanovit tu správnou míru mezi riskováním a bezpečností? Na tuto otázku neexistuje 

jednoznačná odpověď. 

„Naše šlechetná představa (i když o tom lze pochybovat), že staré lidi musíme za  

každou  cenu  ochraňovat,  je  však  kolikrát  v  rozporu  s  jejich  vůlí.  Ve  jménu  všech  

riskantních situací, kdy máme o naše staroušky strach, nad nimi totiž získáváme stále  

větší moc.“ [PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, S. 38]

 3.3.1.3 Sociální potřeby

Člověk je od nepaměti tvor společenský a nemůže žít sám dlouho. Potřebuje 

kontakt, komunikaci, být s druhými.

Sociální potřeby zahrnují několik druhů potřeb:

• Potřeba informovanosti   – mít informace o dění kolem sebe.

• Potřeba náležet k nějaké skupině   – být členem nějaké skupiny (rodina, přátelé, 

kluby...)

• Potřeba lásky   – mít někoho rád a to samé cítit od toho druhého. 

• Potřeba vyjádřit se a být vyslechnut   – mít možnost s někým mluvit, vyjádřit svůj 

názor,  sdělit  své  myšlenky.  Tyto  potřeby  se  u  lidí  různí.  Někdo  má potřebu 
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hodně mluvit, jiný se spokojí s tím, že je ve skupině s ostatními.

 3.3.1.4 Potřeba autonomie

Tato potřeba obnáší potřebu být a cítit se svobodný, rozhodovat sám za sebe 

a být sám sobě zákonem. Člověk může být fyzicky závislý a zároveň psychicky zcela 

autonomní.  Dále je důležitá potřeba uznání a vážnosti  a v neposlední řadě potřeba 

pocitu užitečnosti. Starý člověk má potřebu někomu nebo něčemu sloužit, a tím pádem 

mít pocit užitečnosti.

 3.3.1.5 Potřeba seberealizace, rozvoj vlastní činnosti

Člověk touží po nalezení smyslu svého života. Může to být spojeno s rodinou, 

prací, zájmem atd. Na tomto stupni potřeb dle Maslowa mohou být přítomny prvky  

z nižších stupňů. Pokud někomu dává smysl života rodina (3. stupeň – sociální potřeby) 

a nebo např. pocit uznání (4. stupeň – potřeba autonomie), mohou život člověka zcela 

naplňovat a dodávat mu pocit životního úspěchu.

Dát svému životu smysl je problém každého člověka v kterémkoliv věku, v pokročilém 

věku je tato potřeba ještě složitější.

 3.4 Demografické změny ve společnosti

Současnou realitou  je  pokračující  stárnutí  populace  a  prodlužující  se  střední 

délka  života.  Zatímco  kdysi  tvořily  osoby  starší  65  let  asi  4-5  %  populace,  

v ekonomicky vyspělých státech tvoří dnes staří lidé až 20 %. Toto číslo ovšem souvisí 

i s poklesem kojenecké úmrtnosti a úspěšnou léčbou zejména infekčních onemocnění,  

na které se ve velké míře umíralo.

Úvahy o nejvyšší možné délce života se různí. Maximální délka lidského života je podle 

vědců celého světa asi 115-120 let. 

„Najít „recept“ na dlouhověkost je zatím pouze lidským snem. Pravdou zůstává,  

že překročit hranici 120 let patrně z biologických důvodů nelze. Je však možné učinit vše  

pro to, aby se lidé stále ve větším počtu dožívali vyššího věku a soustavně posunovali  

onu pomyslnou laťku směrem ke „ stodvacítce“.“ [HAŠKOVCOVÁ, 1990,  s. 63]

Ještě v polovině minulého století v ČR téměř neexistovali lidé starší 80 let. Dnes 
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jich žije 350 tisíc. Rovněž u nás v současné době žije více než 600 lidí, kteří už oslavili 

své  sté  narozeniny.  V  roce  2065  jich  bude  celé  menší  město  –  cca  14  tisíc  sto-  

a  víceletých  obyvatel.  Takové  prognózy  se  netýkají  pouze  naší  země,  populace 

celosvětově  stárne  a  zejména  Evropa  dnes  čelí  demografickým  změnám.  V  mnoha 

zemích je pro zajištění přírůstku klíčové přistěhovalectví, které s sebou nese řadu jiných 

problémů.

Uvedené demografické změny jsou výsledkem 3 základních trendů:

Prodlužování délky života Díky značnému pokroku ve zdravotnictví a v kvalitě života lidí 

délka života nepřetržitě roste. V jedné rodině mohou nyní být čtyři generace, nežijí však 

vždy společně, jak tomu bylo dříve.

Zvyšování počtu osob starších 60 let bude patrné až do doby kolem roku 2030, kdy se z 

generace „baby  boomu“ stanou senioři.  Dnes  je  podíl  osob ve  věku 65 a více  let  

v  Evropě  okolo  12  %.  Nejmladší  populace  je  na  Kypru  (20  %),  nejstarší  populace  

v  Německu  a  Itálii.  V  ČR  je  podíl  seniorů  cca  15  %.  Výhledově  se  tyto  podíly  

zdvojnásobí,  nejstarším se stane obyvatelstvo Polska a Slovenska,  kde podíl  seniorů 

bude dosahovat až 36  %, v ČR se očekává podíl 30 až 32 %.

Trvale nízká porodnost V ČR se před tzv. baby boomem rodilo jen 1,13 dítěte na ženu, 

v době baby boomu v roce 2008 1,5 dítěte na ženu.

Počet obyvatel České republiky bude růst do roku 2030, kdy dosáhne 10,91 mil., 

poté bude klesat na hodnotu 10,67 mil.  obyvatel.  Zároveň dojde k výraznému růstu 

podílu osob starších 65 let, a to až na jednu třetinu populace. Absolutně jejich počet 

vzroste  ze  současných  1,56 mil.  na  3 až  4 mil.  osob.  Vyplývá  to z výsledků Projekce 

obyvatelstva České republiky do roku 2065. [www.czso.cz]

Podíl dětské složky naopak v daný časový úsek poklesne. Počínaje rokem 2006 v České 

republice početně převažují osoby starší 65 let nad dětmi. Poměr těchto dvou složek 

populace,  tzv.  index  stáří,  i nadále  výrazně  poroste.  V  polovině  20. let  21. století 

překročí hranici 150 seniorů na 100 dětí, na sklonku 30. let pak hranici 200 seniorů na 

100 dětí.

Průměrný věk populace ČR činil  k 1. lednu 2009 40,5 let.  Do roku 2066 by se 

měl  průměrný věk obyvatel  zvyšovat  na úroveň 49,0 let  (muži  47,8 a ženy 50,2 let). 
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Projekce ČSÚ také předpokládá prodlužování očekávané střední délky života. Do roku 

2065 by  měla  u mužů  dosáhnout  86,5 roku,  což  proti  roku  2008 představuje  nárůst 

o 12,5 roku. Střední délka života žen by měla proti současnosti vzrůst o 10,5 roku na 

91 let.

Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne, jedna třetina osob bude starší 65 let, jejich 

zastoupení se více jak zdvojnásobí. Nejrychleji  bude přibývat osob v nejvyšším věku, 

počet osob ve věku nad 85 let  se do roku 2066 zvýší  na 7,5 násobek.  Bohužel,  ani 

masivnější  migrace  trend  stárnutí  nezvrátí.  Početně  se  vyrovná  skupina  osob  

v ekonomicky aktivním a neaktivním věku. [www.mesec.cz]

Na  základě  vývoje  populace  se  bude  index  stáří  ve  všech  krajích  prudce 

zvyšovat. V roce 2014 je očekávána ve všech regionech početní převaha seniorů nad 

dětmi,  a  ta  bude  stále  markantnější.  Ve  30.  letech  21.  století  již  bude  dosahovat 

hodnoty  200  seniorů  na  100  dětí.  V horizontu  projekce  by  se  index  stáří  mohl 

pohybovat v rozmezí 245-354 seniorů na 100 dětí, přičemž nejvyšší hodnoty budou  

v hlavním městě Praze.
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Proměna  demografické  struktury  představuje  pro  vyspělé  země  nutnost 

přizpůsobit se novým podmínkám, jelikož systémy sociálního zabezpečení moderního 

státu byly vytvářeny v kontextu mladé věkové struktury. Při volbě budoucích strategií  

a  vytváření  dlouhodobějších  koncepcí  ovšem  nelze  vycházet  pouze  ze  současných 

parametrů, ale zohledňovat také odhady budoucího vývoje.

 3.5 Péče o seniora 

 3.5.1 Péče o seniora v rámci rodiny

Pomoc starému člověku v rodině je založena na poutu solidarity, jinak řečeno, 

vyžaduje  značnou míru sociální  soudržnosti  rodiny,  která  pomoc  poskytuje.  Sociální 

situace, do níž se rodina dostává, a v níž se rozhoduje pro pomoc členu rodiny, který se 

o  sebe  nemůže  starat  sám,  je  emocionálně  vypjatá  a  často  vyžaduje  rozhodování  

i přizpůsobování se situaci v rodině. 

„Bohužel  současný  způsob  života  rozložil  tradiční  společenství  a  soudržnost  

rodiny a příbuzenstva. Staří i dnes potřebují mladé a mladí potřebují staré, ale formy,  ve 

kterých se tyto potřeby uspokojovaly, jsou narušeny.“ [ŘÍČAN, 1989, s. 395] 

Pro mladou generaci představují senioři ekonomickou zátěž a zdroj problémů. 

Tím vzniká  věková diskriminace, neboli  ageismus, která postihuje staré lidi. Může vést 

až k věkové segregaci - vyčleňování ze společnosti. Ageismus tedy zahrnuje předsudky a 

negativní  představy  o  starých  lidech.  V  naší  zemi  převažuje  falešný  obraz  stáří  

a seniorského věku. Přispívají k tomu média a reklama. O starých lidech se většinou 

nepíše, pokud ano, pak spíše hanlivě. V reklamě hrají staří lidé roli spíše diskriminační,  

nebo zesměšňující (únik moči, lepení zubů). Vinu nese podle mého názoru nejen měnící 

se životní styl, ale také politici,  kteří ve snaze prosadit důchodovou reformu hovoří  

o  stáří  a  stárnutí  společnosti  jako o ekonomické zátěži.  Zdůrazňují,  že  mladí  budou 

muset platit vysoké daně na starší spoluobčany atd. 

Je to závažný problém České republiky. Až nyní se opět začíná apelovat na rodinu a  její  

sociální  soudržnost.  Je  patrná  snaha  učit  mladé  lidi  projevovat  cit  a  nacházet 

mezigenerační vazby. [www.novinky.cz] 

Rozhodne-li se rodina pečovat o svého blízkého, je třeba především jednotná 
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představa, jak při tom postupovat. Jedná se o soudržnost ve smyslu sdílení společných 

hodnot, norem a vzorů chování. Společné chápání situace umožňuje rodině relativně 

rychlé a jednotné základní rozhodnutí. 

Dojde-li rodina k rozhodnutí péči poskytovat, musí následovat rozdělení rolí. Jde 

o to, zda se pečující rodině podaří změnit zaběhlé zvyklosti, mnohé si odříct, domluvit si 

třeba  i  zkrácení  nebo  úpravu  pracovní  doby,  změnit  zaměstnání  a  nebo  dokonce 

rozvázat pracovní poměr.

V organické rodinné soudržnosti je obsaženo odřeknutí si vlastních priorit jednotlivých 

členů  na úkor společných potřeb fungování  rodiny jako celku. Při rozhodování je nutné 

mít životní plán, který pomůže stanovit, kam směřujeme a jak se tam dostaneme. Je 

důležité  si  uvědomit,  že  ten,  kdo  pečuje  o  jiné  osoby,  může  svoje  pečovatelské 

zaměstnání  provádět  dobře  jen  tehdy,  věnuje-li  pozornost  a  čas  i  svým  osobním 

potřebám. 

Péče rodiny o svého blízkého je zatěžující pro všechny členy rodiny.

Zátěž může být:

• Tělesná  –  poskytování  péče  o  bezmocnou  starou  osobu  působí  zvýšenou 

tělesnou zátěž jako každá fyzická práce. Péče o domov a domácnost, např. úklid, 

praní prádla, nákupy a příprava jídla, vyžaduje energii a může být vyčerpávající,  

zejména  pokud  se  pečovatel  stará  rovněž  o  vlastní  rodinu.  Osobní  péče  při 

kontrole medikace a udržování hygieny může být zatěžující, zejména v situacích, 

kdy starý člověk již není zcela orientovaný. Stejně tak zatěžující bývá péče při 

inkontinenci,  kolostomii  nebo  při  pomoci  s koupáním.  Zvedání  

a přemisťování osob s omezenou pohyblivostí nemusí být jen namáhavé, nýbrž 

může vyústit i v poranění jak pečovatele, tak i příjemce péče.

• Finanční  – péče o osobu,  která je  závislá  na  pomoc a  péči  jiné  osoby,  má  

i  finanční  rozměr.  Pokud  jde  o  služby,  které  členové  rodiny  sami  nemohou 

poskytovat (lékařské, farmaceutické, rehabilitační apod.), je nutné rozhodnout, 

kde budou služby zajištěny a jak budou hrazeny. Je potřeba, aby rodina získala  

nutné informace o nároku na příspěvek, případně o dalších dávkách sociální 

péče, které se vztahují  k řešení nepříznivé sociální  situace člena rodiny, např. 
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příspěvek na opravu bytu, na kompenzační pomůcky apod. 

• Zátěž  plynoucí  z okolního  prostředí –  je  nutné  zvolit  vhodné  místo  pobytu 

příjemce péče.  Rozhodne-li  se zůstat  ve svém domově,  může se ukázat jako 

nezbytné instalovat pomůcky, které zjednoduší a usnadní péči, např. madla.

• Sociální – poskytování osobní péče 24 hodin denně může vyvolat sociální zátěž 

tím, že pečovatel je  izolován od rodiny, přátel a společenského života. Pečovatel 

se může cítit příliš unavený, není schopen si zařídit volno alespoň jednou týdně, 

často se mu nepodaří mít volno ani jednou měsíčně. Vyčerpání se pak může 

obrátit  proti  samotnému  příjemci  péče,  vyústí  v projevy  vzteku  či  odporu 

k příjemci péče, který je příčinou ztracených společenských kontaktů. 

• Citová – všechny uvedené typy zátěže mají za následek silnou zátěž citovou. Pro 

osobu,  která  péči  poskytuje,  to  znamená  sladit  potřeby  pečovaného 

s potřebami vlastními. Na jedné straně je velká zodpovědnost pečovatele, na 

druhé pak zvýšená závislost pečovaného na poskytovateli služby. Pocity obou se 

mohou dostat  do negativní  polohy,  např.  u  pečovatele nemožnost svobodně 

hospodařit s vlastním časem, u pečovaného pocit obtěžování okolí  či  naopak 

vynucování si zvýšené péče a pomoci. Tato citová zátěž může narušit vzájemné 

soužití nejen mezi příjemcem služby a pečovatelem, ale i celé rodiny.  

„U členů rodiny, kteří poskytují pečovatelskou službu, mohou různé formy zátěže  

vyvolat  řadu  nepříjemných  pocitů.  Výsledkem  může  být  hněv,  odpor  a  znechucení  

z trvalé zodpovědnosti, pocit izolace a ztráty duševní rovnováhy. V této chvíli se mohou  

objevit nevyřešené konflikty, vyplývající ze vztahu rodičů   a dětí a mohou zesílit natolik,  

že se objeví úzkost či pocity bezmoci a bezvýchodnosti.“ [TOROVÁ, 2008, s. 130]

Je velice důležité, aby pečovatel dokázal v takové situaci hledat pomoc zvnějšku, 

k dispozici jsou adresáře agentur domácí péče, poskytovatelů sociálních služeb, agentur 

zajišťujících osobní asistenci.

 3.5.2 Péče o seniora mimo rodinu

„Přechod starého člověka do ústavní péče znamená výrazné postižení ve všech  

dimenzích jeho dosavadního života.“ [HAŠKOVCOVÁ, 1990, s. 194]

Normálním  stavem  ve  stáří  je  stav  dobré  fyzické  i  duševní  kondice  a  s tím 
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související soběstačnost až do vysokého věku. Z toho je třeba vycházet při jakémkoli 

uvažování o zdravotních a sociálních potřebách starších lidí. Vždy by měla být  jejich 

cílem snaha o to, co nejvíce zlepšit zdravotní stav a kompenzovat případné poruchy tak, 

aby byla co nejlépe zachována a podporována soběstačnost.

Na druhé straně právě ve stáří některé nemoci a poruchy přicházejí častěji a lidé 

vyššího věku jsou také častějšími klienty pro zdravotní a sociální služby.

Péče  o  starého  člověka  by  měla  vycházet  ze  zásady,  že  je  třeba  jej  udržet  v jeho 

domácím prostředí tak dlouho, jak je to možné. Ústavní péče by měla mít tolik forem,  

aby  byla  možnost  volby  a  plynulého  přechodu  od  domácí  péče  k  ústavní  péči  až 

k ošetřovatelské péči na lůžku.

Péče se dělí:

Podle typu :

• akutní 

• rehabilitační 

• dlouhodobá až trvalá zdravotně sociální péče

Podle místa poskytování:

• péče ambulantní a domácí – pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče 

• péče stacionární – denní centra (domovinky) 

• péče ústavní – nemocnice, LDN, domovy důchodců, domy s pečovatelskou 

službou 

1. Nemocnice  

Cílem akutních nemocničních oddělení  včetně specializovaného geriatrického 

oddělení  je   navrácení  zdravotního  a  funkčního  stavu,  v jakém  byl  pacient  před 

onemocněním, a jeho navrácení do původního prostředí. V současnosti se nemocnice 

potýkají se stavem téměř naprosté neexistence akutních geriatrických lůžek. 

2. Rehabilitační péče  

Starší lidé potřebují k uzdravení delší dobu než lidé mladšího či středního věku. 

Cílem rehabilitační  péče je  navrácení  soběstačnosti,  kompenzace chybějících funkcí, 

zhojení defektů a zlepšení celkové kondice tak, aby se senior mohl vrátit do původního 
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prostředí.

3. Dlouhodobá péče (LDN)  

Jsou zde umisťováni především seioři po akutních hospitalizacích v nemocnici. 

Jejich  stav  se  zlepšil,  ale  jsou  nadále  odkázáni  na  následnou  ošetřovatelskou,  ale  

i sociální péči, kterou nezvládnou řešit sami ani s pomocí rodiny.

Do obdobné situace, kdy potřebují zdravotní i  sociální  péči,  se dostávají  také 

někteří  obyvatelé  domovů  seniorů  a  ústavů  sociální  péče  v důsledku  chronického 

zhoršování zdravotního stavu. Jde o skupinu velmi podobných pacientů, ke kterým se 

naše  společnost  chová  dosud  velmi  diskriminujícím  způsobem.  Ve  zdravotnických 

zařízeních jsou tito pacienti nechtění, protože jsou neperspektivní, chroničtí, sociální. Je 

tendence  stále  je  překládat  ze  zařízení  do  zařízení.  Dostává  se  jim  sice  nutného 

ošetření,  často však v neosobním prostředí,  nerespektuje se  jejich právo na kvalitní 

život. Veškerá péče je však poskytována zdarma, a to i dlouhodobě. Následkem toho 

existují  tzv.  „odkládající  rodiny”,  které  si  docházejí  pravidelně  do  léčeben  pro 

dlouhodobě nemocné či psychiatrických léčeben pro důchody pacientů.

Pro  domovy  seniorů   a  ústavy  sociální  péče  jsou  tito  pacienti  často  příliš 

nemocní, ošetřovatelsky nároční, nehybní či naopak neklidní. Systém sociálních služeb 

s nimi  nepočítá.  Zdravotní  péče  v těchto  zařízeních  je  stále  považována  za  zvláštní 

formu ambulantní  péče. Ošetřovatelství  v zařízeních sociální  péče není dosud všude 

legalizováno. 

4. Sociální hospitalizace  

Jedná  se  o  pobyt  pacienta  ve  zdravotnickém  zařízení  poté,  co  už  pominula 

zdravotní indikace. Nejčastěji  se jedná o člověka, který byl léčen, rehabilitován, jeho 

stav je velmi uspokojivý, takže je schopen být doma za předpokladu určitého servisu. 

Tímto  se  myslí  zajištění  služeb,  např.  typu  nouzového  volání  v případě  akutního 

zhoršení stavu, určité úpravy bytu, vybavení kompenzačními pomůckami, poskytování 

některých, převážně sociálních služeb a občasných návštěv domácí péče. Právě zajištění 

těchto služeb je však u nás nedostačující, a proto zůstávají v sociálních i zdravotnických 

zařízeních ti pacienti, kteří pobyt sice potřebují, ale s minimální pomocí v terénu by jej 

skutečně nepotřebovali.
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5. Domovy seniorů a domy s     pečovatelskou službou  

Starému člověku se nevyhnutelně zužuje životní prostor a velice lpí na známém 

prostředí.  K přestěhování  do ústavu svoluje  nerad a většinou až  tehdy,  kdy už  není 

schopen  se  sám  o  sebe  postarat.  U  sociálních  pracovnic  se  předpokládá,  že  znají 

poměry  ve  svém  obvodu.  Seznámí  seniora  s nabídkou  všech  zařízení,  které  jsou 

k dispozici.  Pomohou  s vyplněním  žádosti,  kterou  následně  předají  zvolenému 

pobytovému zařízení. Potom následuje nezbytné ověření zdravotního stavu žadatele a 

jeho sociální situace. Po proběhlém přijímacím řízení je vydáno Rozhodnutí o zařazení 

do pořadníku čekatelů na umístění do domova seniorů.

Po  přestěhování  do  domova  seniorů  je  možno  pozorovat  typické  úzkostné 

reakce – útlum, nechutenství, zhoršení zdravotních obtíží. Největší obtíží je ztráta vazeb 

na dřívější prostředí, na známé lidi, oslabení kontaktu s rodinou, omezené soukromí, 

dezorientace v novém prostředí, v nových vztazích k neznámým lidem. 

Přechod do domu s pečovatelskou službou (DPS), nebo soukromých penzionů je 

snadnější, protože nové prostředí ponechává starému člověku více autonomie. Tito lidé 

jsou  také  soběstačnější  než  kandidáti  na  pobyt  v domově  seniorů.  Nevyřešeným 

problémem jsou dlouhodobá onemocnění obyvatelů, kteří dříve nebo později vyžadují 

plnou péči, tedy přechod na režim podobný domovu seniorů.

Bohužel, naše instituce nejsou tak pružné, aby dokázaly svoje služby přizpůsobit 

měnícím se potřebám klienta. Klient je proto předáván z jedné instituce do druhé, což 

jej stresuje. 

6. Psychiatrická léčebna

Do  psychiatrické  léčebny  na  gerontopsychiatrické  oddělení  se  většinou 

dostanou staří lidé trpící  demencí,  kteří  se neumí sami o sebe postarat. Někdy jsou 

nalezeni  na ulici,  jak bloudí  a neznají  cestu domů, občas je sem přemístí  z domova 

seniorů a jsou bohužel  i  takové případy, kdy je zde pacient odložen rodinou,  která  

o zapomnětlivého dědečka či babičku nehodlá dál pečovat.

Psychiatrická léčebna funguje jako každé jiné zdravotnické zařízení. Pobyt zde je 

hrazen  plně  zdravotní  pojišťovnou.  Chod  oddělení  se  řídí  denním  řádem,  jehož 

nedílnou součástí je vizita, podávání jídla a léků, denní aktivity a návštěvy příbuzných.
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Při příjmu musí pacient podepsat prohlášení, že souhlasí s umístěním. Pokud je 

zbaven způsobilosti k právním úkonům, podepisuje je jeho opatrovník. Někteří pacienti 

nechápou účel svého pobytu, ale prohlášení přesto podepíší. Nově přijatí pacienti jsou 

vyšetřeni soudním psychiatrem, který jejich pobyt uzná či neuzná za nutný. Při příjmu je 

nový pacient umístěn na přijímací oddělení, kde jsou mu provedena veškerá odborná 

vyšetření (psychiatrická interní). Na základě stanovené diagnózy je pak umístěn buď na 

uzavřené nebo na otevřené oddělení.  Doba hospitalizace se řídí  zdravotním stavem. 

Někteří již nemohou být propuštěni domů a čekají zde na umístění do domova seniorů 

či jiné instituce. 

7. Hospic  

Jde o speciální zařízení určené pro lidi umírající, v terminálním stadiu nemoci.  

Poskytuje komplexní péči a je určen lidem, kterým nelze život zachránit ani prodloužit. 

Klient  se  do  hospicu  dostáva  až  tehdy,  když  byly  vyčerpány  všechny  možnosti 

standardní lékařské péče. Hospic pomáhá v umírání, ale nepomáhá ke smrti.

Klade důraz na potřeby:

• biologické

• psychosociální

• sociální

• duchovní (v nemocnicích jsou ve velké míře zanedbávány)

Pacienti hospiců vědí, že:

• nebudou trpět nesnesitelnou bolestí

• za všech okolností bude respektována jejich lidská důstojnost

• v posledních chvílích nezůstanou osamoceni
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 3.6 Počátky rozvoje Sociálních služeb na městské části Praha 12

„Stáří bylo dříve soukromou tragédií člověka,

dnes je sociálním jevem.“

L. Rosenmayer

Městská část  Praha 12 se rozkládá na jižním okraji  hlavního města Prahy na 

pravém břehu řeky Vltavy. Od středu hlavního města je vzdálena zhruba 9 km. 

Městskou  část  tvoří  několik  bývalých  samostatných  obcí,  a to  Modřany,  Komořany, 

Cholupice, Točná a Kamýk. Největší z nich jsou Modřany. Ty se také roku 1963 staly 

městem a v roce 1968 byly přičleněny k hlavnímu městu Praha. 

Městská část Praha 12 se rozkládá na ploše 2 331 hektarů a na jejím území žije 

zhruba 54 tisíc obyvatel. Svou rozlohou se Praha 12 řadí mezi největší městské části 

(větší rozlohu mají již jen městské části: Praha 6, Praha 5 a Praha 4). V počtu obyvatel 

pak Praze 12 patří  8. místo mezi 57 městskými částmi. (Více obyvatel mají městské 

části Praha 4, Praha 10, Praha 8, Praha 6, Praha 11, Praha 5 a Praha 3.) 

Stávající věková struktura obyvatel Prahy 12 vykazuje obdobná čísla a tendence  

jako  Hlavní  město  Praha.  Ve  srovnání  s  celopražskou  populací  je  však  

z demografického hlediska o něco příznivější. Jako všude jinde v ČR i v celé Evropě je ale  

zároveň velmi nevyvážená a v budoucnu bude generovat výrazně horší věkovou skladbu  

populace.  [Sociálně  demografická  analýza  MČ  Praha  12  v  kontextu  komunitního 

plánování rozvoje  sociálních služeb, 2010, s. 104]

Od roku 1991 je městská část Praha 12 samostatným obvodem odděleným od 

Prahy 4, čímž na sebe převzala odpovědnost za zajištění sociální péče a služeb pro své 

občany.  V té době nebylo na území Prahy 12 žádné zařízení  sociální  péče.  Oddělení 

městské části  Prahy 12 od  Prahy 4  přineslo  tu  výhodu,  že  občané již  nebyli  nuceni 

obracet se se svými sociálními problémy na obvodní úřad Prahy 4. Vzdálenost tohoto 

úřadu od městské části měla za následek nepružnost v práci a nerespektování potřeb 

občanů.

Právě od roku 1991 lze mluvit o počátku rozvoje místní sociální péče v této konkrétní 

městské části. 
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Zdroj: Sociálně demografická analýza MČ Praha 12 v kontextu komunitního plánování  

rozvoje sociálních služeb.

Zdroj: Sociálně demografická analýza MČ Praha 12 v kontextu komunitního plánování  

rozvoje sociálních služeb
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Praha 12 poskytuje v současné době pomoc všem svým občanům v oblastech:

• sociálně právní ochrana dětí, 

• péče o staré, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany, 

• sociální poradenství,

• rozhoduje a vyplácí  dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc),

• příspěvek na péči, 

• dávky pro zdravotně postižené dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., 

• zajišťuje pomoc v oblasti sociální prevence.

Městská část Praha 12 se snaží v rámci svých možností a potřeb sama zřizovat 

nebo podporovat činnost různých sociálních služeb na svém území. Trvale podporuje 

dobrovolné  aktivity  občanů  v sociální  oblasti,  zvlášť  práci  dobrovolníků  

a svépomocných organizací.

V roce 2004 byl v městské části Praha 12 zahájen proces komunitního plánování 

rozvoje  sociálních  služeb.  V současné  době  má  zhotovenu  organizační  strukturu 

tvořenou  pracovními  skupinami  pro  jednotlivé  cílové  skupiny  občanů  (rodiny 

s nezletilými  dětmi,  senioři,  lidé  se  zdravotním  postižením,  lidé  s mentálním 

postižením)  a  řídící  skupinou  se  statutem  odborné  komise  rady  MČ  Praha  12. 

V současné době má MČ Praha 12 zpracován komunitní plán rozvoje sociálních služeb 

na roky 2006 – 2014, který schválila rada MČ Praha 12 i zastupitelstvo MČ Praha 12.  

V roce  2010  proběhla  aktualizace  plánu,  která  byla  schválena  v září  2010 

zastupitelstvem městské části Praha 12. [www.praha12.cz]

 3.7 Nabídka Sociálních služeb pro seniory na městské části Praha 12

Garantem poskytovaných služeb na území Prahy 12 je příspěvková organizace 

Sociálních služby MČ Praha 12, zřízená pro tyto účely městskou částí k 1. 1. 1998. Jejím 

úkolem je poskytování komplexních sociálních služeb pro obyvatelstvo městské části. 

Jedná se o služby sociální péče a sociální prevence, které nabízí současně několika 

cílovým skupinám, jako jsou senioři, děti, zdravotně postižení občané a další sociálně 
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potřební spoluobčané, jako matky a otcové s dětmi v krizi apod.[www.praha12.cz]

 3.7.1 Pečovatelská služba

Adresa: Olbramovická 703, Praha 12 – Modřany

Forma služby: terénní a ambulantní

Posláním  této  služby  je  pomoci  seniorům,  kteří  jsou  z  důvodu  věku  

a nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby a to v takovém rozsahu 

a způsobem, který umožní, aby tyto osoby mohly setrvat co nejdéle ve svém domácím 

prostředí a žít navyklým způsobem života. 

Cíl služby:

• podpora soběstačnosti klientů

• službu přizpůsobit jejich věku, stavu a individualitě

Způsoby poskytování služeb:

• Úkony pečovatelské služby poskytované v domácnostech klientů

• Úkony pečovatelské služby realizované v bytech zvláštního určení  – v domě  

s pečovatelskou službou

• Rozvoz obědů do domácností klientů

• Ambulantní výdej obědů ve výdejnách obědů

• Základní poradenství

Bližší určení úkonů poskytované služby:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc  při  podávání  jídla  a  pití,  pomoc  při  oblékání,  pomoc  při  pohybu  ve 

vnitřním prostředí, pomoc při osobní hygieně 

• pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití 

WC, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití, dovoz jídla, zajištění  

stravy

• pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, údržba spotřebičů, pomoc 

při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech
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• běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na 

úřady

Principy služby:

• kvalita, odbornost a empatie

• respektování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi

• respektování  individuálních  potřeb  a  přání  v  souladu s  možnostmi  nabízené 

služby

Cílová skupina: 

Senioři,  občané,  kteří  dosáhli  věku  rozhodného  pro  přiznání  starobního 

důchodu, jež mají trvalé bydliště na území MČ Praha 12 a z důvodu svého zdravotního 

stavu či nepříznivé sociální situace potřebují pomoc druhé osoby, na níž však nejsou 

zcela závislí.

 3.7.1.1 Terénní pečovatelská služba

Terénní  pečovatelská  služba  se  poskytuje  seniorům  na  základě  doporučení 

ošetřujícího lékaře  nebo nemocnice.  Důvody pro zavedení  pečovatelské  služby jsou 

zdravotní a sociální.  Pro zavedení pečovatelské služby je třeba: dostavit se k sociální 

pracovnici či okrskové sestře a dodat vyplněný tiskopis „Žádost o zavedení pečovatelské 

služby“,  jehož  součástí  je  i  vyjádření  lékaře.  Pracovnice  organizace  dohodne 

s žadatelem  či  jeho  zástupcem  termín  sociálního  šetření  a  na  základě  posouzení 

podmínek se sepisuje smlouva o  poskytování  sociální  péče v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb.

 3.7.1.2  Rozvoz obědů do domácností klientů

Rozvoz obědů je jedním z prvků pečovatelské služby. Pro jeho zavedení je třeba 

podniknout  stejné  kroky  jako  v  případě  zavedení  pečovatelské  služby.  Vývařovna 

nenabízí výběr z jídel ani speciální diety. Sladká jídla se nesladí, obecně se méně solí  

a mastí. S klientem, kterému je služba schválena, je sepsána smlouva a  musí si pořídit 

2 kusy jídlonosičů a náhradní klíč od domu opatřený visačkou se jménem.
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 3.7.1.3 Výdejny obědů

Adresa: J. Jovkova 3253  Praha 12; Olbramovická 703 Praha 12; Pod sady 170 Praha 12

Na území MČ Praha 12 fungují tři výdejny obědů, které nabízejí v pracovní dny 

možnost poledního stravování. Služba je určena seniorům s trvalým bydlištěm na území 

Prahy  12.  Obědy  jsou  připravovány  vlastními  vývařovnami  nebo  jsou  dováženy  ze 

smluvní  kuchyně.  Výdejny denně navštíví  cca 80 zájemců,  kteří  mají  možnost  oběd 

zkonzumovat v příjemném prostředí a ve společnosti vrstevníků přímo na místě nebo si 

jej odnést domů. 

 3.7.1.4 Provoz domu s pečovatelskou službou

Byty zvláštního určení jsou přidělovány na základě usnesení Rady MČ Praha 12. 

Dům je v provozu od roku 1998 a je určen pro trvalé bydlení starších občanů, kteří pro 

svůj  věk a  zdravotní  stav vyžadují  komplexní  pečovatelskou službu.  Provoz domu je 

zajišťován v  době  od 7.30 do 18.00  hodin.  V  DPS  není  zajištěna 24hodinová péče. 

Součástí domu jsou služby, které mohou využívat i senioři nebydlící v domě, jako jsou 

kadeřnictví, pedikúra či masáže. Obyvatelům domu je k dispozici knihovna, klubovna 

s týdenní videoprojekcí, služba praní a žehlení prádla.

 3.7.2 Odlehčovací služby

 3.7.2.1 Sociálně ošetřovatelské centrum

Adresa: Zárubova 971, 142 00 Praha 12

Forma služby: pobytová a ambulantní

Provozní doba: nepřetržitá

Zařízení poskytuje od roku 2000 časově omezenou pobytovou sociální službu 

s nepřetržitým  provozem  osobám  se  sníženou  soběstačností  z důvodu  věku  či 

zdravotního stavu,  o  které je  jinak pečováno rodinou nebo terénní  sociální  službou 

v místě jejich bydliště. Kapacita zařízení je 40 lůžek. Umístění se děje na základě žádosti  

klienta a sepsání smlouvy.

Poslání zařízení: 

• kvalifikovaným  personálem  poskytnout  časově  omezenou  kompletní  péči 
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osobám,  které  z  důvodu  věku  či  zdravotního  stavu  jsou  méně  soběstačné  

a závislé na trvalém dohledu či péči druhé osoby 

Cíle služby:

• vytvářet  klidné  prostředí  připomínající  v  maximální  možné  míře  bezpečí 

domova

• prostřednictvím  aktivit  typu  pracovní  terapie  a  rehabilitace  udržet  či  zlepšit 

míru soběstačnosti  uživatele,  podporovat  schopnost  jeho pohybu,  orientace, 

spolupráce,...

• zapojovat  klienta  do  rozhodování  o  vlastní  osobě  s  plnou  odpovědností  za 

důsledky svého chování

• podporovat smysluplné vztahy s rodinou a blízkými osobami

• osobám, které jinak o uživatele služby pečují, umožnit odpočinek, poradit s péčí 

o něho, v případě denního stacionáře umožnit jejich zaměstnanost

Způsoby poskytování služby:

• přechodné pobyty s maximální délkou 6 měsíců s možností prodloužení

• krátkodobé pobyty

• pobyty s cílem rekonvalescence uživatele po operaci či hospitalizaci

• omezeně denní pobyty pro doplnění kapacity zařízení

Rozsah poskytnuté péče:

• chodící  klienti  jsou ubytování  v  1-2lůžkových pokojích, uživatelé upoutaní na 

lůžko  jsou umísťováni do dvou pětilůžkových pokojů v přízemí 

• komplexní ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným personálem 

• je zde zajištěno celodenní stravování s přihlédnutím na dietní režim 

• zdravotní  péče  je  zajišťována  zprostředkovaným  kontaktem  s  ošetřujícím 

lékařem uživatele, smluvně lékařem docházejícím do zařízení, akutní stavy jsou 

řešeny lékařskou pohotovostí

• osobní hygiena – zajištěna jako prvek péče, pravidelné koupání s dopomocí či 

pouhou asistencí personálu – dle stavu uživatele

• praní prádla ústavního i prádla uživatelů

• úklid prostor personálem zařízení
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• rozvíjející podpůrné služby – pracovní terapie, rehabilitace

• doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví – zajištěno smluvně

 3.7.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory

Nejde o  služby  registrované  dle  zákona 108/2006 Sb.  O sociálních službách, 

nýbrž o služby, které vhodným způsobem navazují na registrované služby a doplňují je.

 3.7.3.1 Kluby dříve narozených

Forma služby: ambulantní 

Na území městské části Praha 12 funguje pět klubů. 

Adresy klubů:  Olbramovická  703,  Praha 12;  J.  Jovkova 3253,  Praha 12;  Nad Belárií, 

Praha 12; Pod sady 170, Praha 12; Pertoldova 3346, Praha 12

Poslání služby:

• Pomocí  výchovné,  vzdělávací  a  aktivizační  činnosti  poskytnout  seniorům 

kontakty se společenským prostředím, které mohou vést  ke zlepšení  a udržení 

jejich psychické a fyzické soběstačnosti.

• Do práce klubu se může zapojit každý senior MČ Praha 12. Stačí si vybrat klub, 

který bude vyhovovat svým umístěním v MČ.  Programy jednotlivých klubů se 

sestavují měsíčně a jsou zveřejňovány na www stránkách organizace a úřadu. 

• Vedle klubových činností jsou pořádány akce určené pro všechny seniory MČ 

i  nečleny  klubů  -  bály,  koncerty,  přednášky,  rekreace,  jednodenní  výlety  

a zájezdy...). 

Způsob poskytování služby:

• pravidelná setkávání seniorů v jednotlivých klubech

• poskytování základního poradenství v oblasti sociálních služeb

• společenská setkání

• výlety, pobytové zájezdy

• bezplatné využití počítače s připojením na internet - pondělí, středa v době od 

8.00 do 15.00 hodin po předchozí domluvě. [socsluzbymc12.wz.cz]
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 3.7.4 Odbor sociálních věcí

 3.7.4.1 Oddělení sociálních služeb

Adresa: Čechtická 758, 142 00 Praha 12

Jde o službu určenou seniorům a lidem se zdravotním postižením

Od nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách dne 1. 1. 2007 se  

nově upravují podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé 

sociální situaci.

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby při péči o 

vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Zákon stanoví 4 stupně závislosti. 

Pro osobu starší 18 let činí výše měsíčního příspěvku:

I. stupeň lehká závislost                  800,- Kč

II. stupeň středně těžká závislost   4000,- Kč

III. stupeň těžká závislost   8000,- Kč

IV. stupeň úplná závislost              12000,- Kč

Zdroj: SO Praha 12
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Příjemce je povinen využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci. Vyřizují se 

zde i další příspěvky,  např. na pořízení kompenzačních pomůcek, příspěvek na provoz 

motorového  vozidla  či  na  individuální  dopravu.  Dále  se  zde  vyřizují  žádosti  

o mimořádné výhody, tj. legitimace TP, ZTP nebo ZTP/P.

Na odboru pracuje veřejná opatrovnice, jejímž úkolem je pečovat o zachování 

práv u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.

 3.7.4.2 Oddělení hmotné nouze

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi.  

Tento zákon stanovuje podmínky pro pomoc osobám nacházejícím se v hmotné nouzi.  

Oddělení  řeší  zejména  hmotnou  situaci  osob,  kteří  nemají  dostatečné  příjmy  

k zabezpečení základní obživy,  bydlení  a k úhradě situací  související  s  mimořádnými 

událostmi.

Dále poskytuje 

• sociální poradenství vedoucí k řešení či zmírnění hmotné nouze žadatele

• provádí sociální šetření pro účely rozhodování o dávkách

• posuzuje nárok na dávku, vyplácí dávky, vymáhá neprávem poskytnuté dávky, 

provádí kontrolu nároku na dávku a účelnost jejího využití

Oddělení vyřizuje žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi:

1. příspěvek na živobytí

Tato dávka patří do základních dávek a řeší nedostatečný příjem osob, tj. pokud 

po  odečtení  přiměřených  nákladů  na  bydlení  nedosahuje  příjem  osoby  částky  na 

živobytí. Stanovuje se pro každou osobu individuálně. Pro stanovení částky na živobytí 

společně posuzovaných osob se jednotlivé částky na živobytí osob sčítají.

2. doplatek na bydlení

Tato dávka řeší situci nedostačujících příjmů k úhradě odůvodněných nákladů na 

bydlení. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je, že žadatel musí být vlastníkem 

nebo nájemcem bytu v obci, v níž je trvale hlášen k pobytu a tento byt užívat. Dále 

musí  žadatel  splňovat  podmínky  pro  nárok  na  dávku  pomoci  v  hmotné  nouzi  – 

příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému dávek státní sociální 

podpory.
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3. mimořádná okamžitá pomoc 

Jedná se o 5 stěžejních situací:

• hrozba vážné újmy na zdraví

• pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

• pomoc osobám postiženým vážnou mimořádnou událostí (např. živelné 

pohromy)

• úhrada mimořádného jednorázového výdaje (vyřízení či ztráta OP, duplikát 

rodného listu)

• úhrada nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů 

dlouhodobé spotřeby

Ve  většině  těchto   případů  se  zkoumají  sociální  a  majetkové  poměry  žadatele  a 

společně posuzovaných osob.

 3.7.5 Proxima sociale, o.s.

Adresa: Rakovského 3138, 143 00 Praha 12

Občanské sdružení vzniklo v roce 1995 a poskytuje občanům Prahy 12 služby 

spojené se zvyšováním kvality života a pomoci při překonávání nepříznivých životních 

situací. Přispívá k vytváření komplexní nabídky sociálních služeb pro seniory v regionu 

svého působení. Pro senoiry poskytuje zejména občanskou poradnu.

Cílem služby je umožnit lidem, kteří  se dostali  do nepříznivé životní  situace, řešit  ji  

prostřednictvím poskytnutých bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, 

informací a  případně další pomoci.

 3.7.6 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Adresa: Darwinova 24, 143 00 Praha 12

Občanské  sdružení  existuje  od  roku  1990  a  působí  na  území  celé  České 

republiky.  Má  stanovy  schválené  Ministerstvem  vnitra  a  sdružuje  nejvíce  sluchově 

postižených a jejich příznivců.

Cílem služby je  poskytnout  pomoc  a  poradenství  v  oblasti  sluchově  postižených  či 

neslyšících jako jsou kompenzační pomůcky (sluchadla) a tlumočnické služby. Již několik 

let pořádají pobytové kurzy odezírání.
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 4 PRAKTICKÁ ČÁST
Pro zpracování praktické části absolventské práce jsem použila metody:

• řízený otevřený rozhovor

• dotazník kombinovaný s vícestupňovou škálou.

Zaměřila jsem se na seniory a na osoby s postižením ve věku 59 – 92 let, kteří jsou  

klienty terénní pečovatelské služby na území městské části Praha 12.

 4.1 Rozhovor

Svůj  čas  mi  věnovalo  celkem  20  klientů  žijících  v  domácím  prostředí  

a  využívajících  terénní  pečovatelskou  službu.  Tématem  řízeného  rozhovoru  bylo 

zmapování zájmu o službu zajišťující  tísňovou sociální službu AREÍON – posel rychlé 

pomoci, kterou provozuje nadace Život 90.

Tísňová péče AREÍON je kompletní registrovaná sociální služba, jejímž hlavním 

cílem je  snížit  zdravotní  a  sociální  rizika  starších  osob a  zdravotně postižených  lidí. 

Hlavním  úkolem  této  služby  je  zajištění  bezpečnosti  a  důstojného  života  lidí  se 

zdravotním postižením a seniorům až do vysokého věku v jejich vlastním přirozeném 

prostředí.  Klient, kterou tuto službu využívá, je prostřednictvím aparátu vybaveného 

tlačítkem  pomoci,  mikrofonu  a  pohybového  čidla  umístěného  v  jeho  bytě  pod 

dohledem. Je nutné, aby klient měl aparát zavěšený na krku, neboť v případě pomoci, 

např.  pádu,  se  tlačítko  aktivuje  a  automaticky  spojí  klienta  s  dispečinkem.  Díky 

hlasitému zabudovanému mikrofonu může okamžitě komunikovat a přivolat si pomoc. 

Zařízení  však  nebere  klientovi  soukromí  a  nezasahuje  do  běžného  života.  Služba 

funguje nejen na přivolání, ale 2x týdně se také dispečerka s klientem sama telefonicky 

spojí a zjišťuje, zda je vše v pořádku. Díky pohybovému čidlu zabudovanému většinou 

na frekventovaném místě v bytě je hlídán i pohyb. Nezaznamená-li čidlo pohyb obvykle 

v průběhu 12 hodin, klient je telefonicky kontaktován, zda je v pořádku. Díky tomuto 

zařízení  je  kontrolován  pohyb  v  bytě  i  v  době  nepřítomnosti  klienta,  kterou  musí  

předem sám ohlásit. Pravidla služby se nastavují u každého individuálně, podle stavu 

a  potřeb  tak,  aby  v  žádném  případě  kontrolovanou  osobu  neomezovala  v  jeho 

každodenním životě.
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Rozhovor byl veden anonymně z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona 

101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

Na začátku každého rozhovoru s klientem bylo nutné zdůraznit, že službu, na 

kterou se ptám, nenabízím. Lidé v tomto věku bývají  k podobným službám a jejich 

dealerům nedůvěřiví. Osobně jsem ten pocit několikrát měla a i v průběhu rozhovoru 

jsem vše musela zopakovat i přes to, že mě znají a většinu oslovených klientů navštěvuji 

již řadu let.

Cíl rozhovoru:

1. Zjistit, zda výše uvedenou službu znají a využívají i obyvatelé MČ Praha 12.

2. U těch, kteří ji nevyužívají, zjistit proč:

a) službu neznají

b) službu nepotřebují

c) služba je příliš drahá

3. Zjistit, zda by o představovanou službu měli zájem.

Struktura řízeného rozhovoru:

1. Slyšel/a jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace Život 90?

Odpověď ANO

2. Využíváte tuto službu?

Odpověď ANO

3. Jak jste se o této službě dozvěděl/a?

4. Jak dlouho ji využíváte?

5. Kolik za službu platíte?

6. Jste se službou spokojen/a?

7. Jak by se dala podle Vás ještě vylepšit?
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Odpověď NE

3. Uvažoval/a byste o jejím zavedení?

4. Pokud ano, jakou maximální částku byste byl/a ochotný/á měsíčně hradit?

Odpověď NE

- po krátkém představení služby

2. Uvažoval/a byste o jejím zavedení?

3. Pokud ano, jakou maximální částku byste byl/a ochotný/á měsíčně hradit?

Klient 1

pohlaví: žena

ročník narození: 1930

příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 1x týdně.

Bydlí sama v malém bytě 2+kk, ze kterého bez pomoc nevyjde. Z příbuzných má jen 

jednu neteř, která ji občas navštěvuje. 

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano, ale už na to nemám. Chodí mi sem jedna paní a tu také platím. Jde 

se mnou ven a občas na nákup.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď: Jedině zadarmo, sotva mám na živobytí.

Klient 2

pohlaví: žena

ročník narození: 1943
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příspěvěk na péči: 3 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 2x týdně.

Bydlí  sama v  bytě  2+kk.  Je  po úrazu upoutaná na invalidní  vozík.  Z  příbuzných má 

sestru, která ji občas navštěvuje.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ne

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano, ale zatím se spoléhám na mobilní telefon a kamarádky, které mě 

často navštěvují.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď Tak 400,- Kč měsíčně

Klient 3

pohlaví: muž

ročník narození: 1919

příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá denně.

Bydlí sám v rodinném domě. Má dvě děti, které k němu docházejí jen zcela zřídka. Ven 

nevychází.

otázka: Slyšel  jste  o tísňové sociální  službě Areíon,  kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažoval byste o jejím zavedení?

odpověď: Ne, nevěřím tomu.
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Klient 4

pohlaví: žena

ročník narození: 1929

příspěvěk na péči: 2 stupeň

Pečovatelskou službu využívá denně

Bydlí sama v bytě 3+kk. Má dvě dcery.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ano

otázka: Jak jste se o této službě dozvěděla?

odpověď: Od dcery

otázka: Jak dlouho ji využíváte?

odpověď: Od roku 2007

otázka: Kolik za službu platíte?

odpověď: 400,- Kč měsíčně

otázka: Kolikrát jste ji využila?

odpověď: Tak 2x, ale jinak volají sami. A jednou dokonce volali, že se mi někdo  

pohybuje v bytě, když jsem jim před tím nahlásila, že tam nebudu. Já  

zapomněla na svou kočku, kterou mám.

otázka: Jste se službou spokojena?

odpověď: Ano

otázka: Jak by se podle Vás dala ještě vylepšit?

odpověď: Vyhovuje mi, snad jen kdyby nevolali v noci, když konečně usnu. Když  

se mi zhoršil zdravotní  stav,  tak  jsem se  přestěhovava do obývacího  

pokoje a dcery mi pořídily WC židli,  tak se moc nepohybuji před tím  

čidlem,  co  mám  v  předsíni.  A  jak  uběhne  12  hodin  a  čidlo  pohyb  

nezaznamená, tak bez ohledu na denní dobu volají. To asi změním.
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Klient 5

pohlaví: žena

ročník narození: 1920

příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 1x týdně.

Bydlí sama v bytě 2+kk. Má 3 děti, z toho jedno žije trvale v zahraničí.Chodí občas na 

procházky, ale jen s doprovodem.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano, psali o tom v novinách.

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ne

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano, ale zatím se spoléhám na rodinu a mám moc hodnou sousedku.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď Tak 200,-Kč měsíčně

Klient 6

pohlaví: žena

ročník narození: 1932

příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 1x za 14 dní.

Bydlí sama v bytě 3+kk. Má 1 syna a z bytu nevychází.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ne
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otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano,  ale  zatím nosím na krku  mobil  a  mám spoustu  kamarádek,  se  

kterými se navzájem kontrolujeme po telefonu.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď Tak 1000,-Kč měsíčně

Klient 7

pohlaví: žena

ročník narození: 1935

příspěvěk na péči: nepobírá

Pečovatelskou službu využívá 1x týdně.

Bydlí sama v bytě 3+kk. Je bez příbuzných. Dochází každý den do blízké školy pro obědy.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Asi ano. Jsem sama, jen mám tady v domě paní, se kterou se každý den 

navštěvujeme a koukáme na televizi.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď: Tak 200,- Kč

Klient 8

pohlaví: žena

ročník narození: 1929

příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 1x týdně

Bydlí sama v bytě 2+1 a když se zdravotně cítí, tak jde na chvíli ven před dům.
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otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano. Dnes mi částečnou kontrolu nahrazuje dovoz obědů. Paní, která mi 

oběd přinese, mě vždycky zkontroluje.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď: Asi 200,-Kč

Klient 9

pohlaví: žena

ročník narození: 1926

příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 1x týdně.

Bydlí sama v bytě 1+kk. Má 1 syna. Chodí občas na procházky.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano, ale co by to stálo?

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď: Nic, muselo by to být zadarmo.

Klient 10

pohlaví: muž

ročník narození: 1935

příspěvěk na péči: 1 stupeň
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Pečovatelskou službu využívá 2x týdně.

Bydlí  sám v  bytě  1+kk.  Má 1  dceru a  z  bytu  vychází  občas.  Na delší  cesty  si  musí  

sjednávat taxi.

otázka: Slyšel  jste  o tísňové sociální  službě Areíon,  kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ne

otázka: Uvažoval byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano

otázka: Jakou maximální částku byste byl ochoten měsíčně hradit?

odpověď Asi 400,-Kč měsíčně

Klient 11

pohlaví: žena

ročník narození: 1923

příspěvěk na péči: nepobírá

Pečovatelskou službu využívá 2x týdně.

Bydlí sama v bytě 1+kk. Je bez příbuzných, má jen synovce. Ven nevychází.

Manžel byl účastníkem národního odboje za osvobození a padl za války. Z toho důvodu 

dle  zákona  255/1946  Sb.  má  paní  jako  manželka  nárok  na  bezplatné  využívání 

pečovatelské služby.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ano

otázka: Jak jste se o této službě dozvěděla?
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odpověď: Od někoho z odboje

otázka: Jak dlouho ji využíváte?

odpověď: Asi 2 roky

otázka: Kolik za službu platíte?

odpověď: 400,- Kč měsíčně

otázka: Kolikrát jste ji využila?

odpověď: Nevím, asi ještě nikdy, ale sami mi volají.

otázka: Jste se službou spokojena?

odpověď: Ano

otázka: Jak by se podle Vás dala ještě vylepšit?

odpověď: Nic, vyhovuje mi

Klient 12

pohlaví: žena

ročník narození: 1952

příspěvěk na péči: 2 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 2x týdně.

Bydlí sama v bytě 2+kk. Má 1 dceru. Z bytu nevychází.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano, budu o ní uvažovat

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď: Nic, muselo by to být zadarmo.

Klient 13

pohlaví: muž
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ročník narození: 1927

příspěvěk na péči: 2 stupeň

Pečovatelskou službu využívá denně.

Bydlí s manželkou v malém cihlovém domě v 1. patře bez výtahu. Ven vyjíždí jen na 

invalidním vozíku s doprovodem. Děti nemají. K manželům dochází a pomáhá spolu  

s pečovatelskou službou ještě sdružení  Ezra zřízené na pomoc Židům, kteří  za války 

prošli koncentračním táborem. Dle zákona 255/1946 Sb.má klient pečovatelskou službu 

bezplatně.

otázka: Slyšel  jste  o tísňové sociální  službě Areíon,  kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ano

otázka: Jak jste se o této službě dozvěděl?

odpověď: Od sdružení Ezra

otázka: Jak dlouho ji využíváte?

odpověď: 1 rok

otázka: Kolik za službu platíte?

odpověď: 400,- Kč měsíčně

otázka: Kolikrát jste ji využil?

odpověď: Ani jednou, ale sami volají.

otázka: Jste se službou spokojen?

odpověď: Ano

otázka: Jak by se podle Vás dala ještě vylepšit?

odpověď: Nic, vyhovuje mi

Klient 14

pohlaví: žena

ročník narození: 1936
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příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 1x týdně.

Bydlí sama v bytě 1+kk. Má 1 dceru. Z bytu vychází s doprovodem.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ano

otázka: Jak jste se o této službě dozvěděla?

odpověď: Od kamarádky

otázka: Jak dlouho ji využíváte?

odpověď: Necelé 2 roky

otázka: Kolik za službu platíte?

odpověď: 400,- Kč měsíčně

otázka: Kolikrát jste ji využila?

odpověď: Ani jednou

otázka: Jste se službou spokojena?

odpověď: Ano

otázka: Jak by se podle Vás dala ještě vylepšit?

odpověď: Mohla by být levnější.

Klient 15

pohlaví: muž

ročník narození: 1952

příspěvěk na péči: 3 stupeň

Pečovatelskou službu využívá denně

Bydlí s manželkou v bytě v panelovém domě, je imobilní, upoután na invalidní vozík.

otázka: Slyšel  jste  o tísňové sociální  službě Areíon,  kterou provozuje nadace  
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Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ne

otázka: Uvažoval byste o jejím zavedení?

odpověď: Do budoucna snad ano, ale zatím službu nepotřebuji.

otázka: Jakou maximální částku byste byl ochoten měsíčně hradit?

odpověď Částka nerozhoduje.

Klient 16

pohlaví: žena

ročník narození: 1950

příspěvěk na péči: 2. stupeň

Pečovatelskou službu využívá denně.

Bydlí sama v bytě 3+kk. Má dvě děti a z důvodu nemoci je plně imobilní a závislá na 

invalidním vozíku. Ven vychází jen za asistence druhé osoby.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Asi ano, ale až v krajním případě

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď: Do 400,-Kč měsíčně

Klient 17

pohlaví: žena

ročník narození: 1932

příspěvěk na péči: 1 stupeň
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Pečovatelskou službu využívá 2x týdně

Bydlí sama v rodinném domě. Děti ani příbuzné nemá. Ven vychází jen na zahradu před 

dům.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ne

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano časem o ní budu  uvažovat, až se mi zhorší zdravotní stav.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď 400,-Kč měsíčně

Klient 18

pohlaví: žena

ročník narození: 1930

příspěvěk na péči: 1 stupeň

Pečovatelskou službu využívá 1x týdně

Bydlí sama v bytě v panelovém domě. Má jednoho syna. Ven vychází jen v nutných 

případech.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ano

otázka: Využíváte tuto službu?

odpověď: Ne

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ano, časem možná budu, podle zdraví.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?
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odpověď 200,-Kč měsíčně

Klient 19

pohlaví: žena

ročník narození: 1947

příspěvěk na péči: 2. stupeň

Pečovatelskou službu využívá 2x týdně..

Bydlí  sama v bytě 3+kk.  Má dvě děti  a z  důvodu nemoci  je  částečně imobilní.  Ven 

vychází jen za asistence druhé osoby.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?

odpověď: Ne

Klient 20

pohlaví: žena

ročník narození: 1925

příspěvěk na péči: nepobírá

Pečovatelskou službu využívá 2x týdně.

Bydlí sama v bytě 2+kk. Má 3 děti, z toho dvě v zahraničí. Z bytu vychází sama bez 

pomoci.

otázka: Slyšela jste o tísňové sociální službě Areíon, kterou provozuje nadace  

Život 90?

odpověď: Ne

po krátkém představení služby:

otázka: Uvažovala byste o jejím zavedení?
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odpověď: Do budoucna možná ano, až se mi zhorší zdraví.

otázka: Jakou maximální částku byste byla ochotna měsíčně hradit?

odpověď: O peníze v mém případě nejde, ale zatím ji nepotřebuji. Tak do 1000,- Kč 
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 4.1.1 Shrnutí výsledků rozhovorů

Zdroj: Vlastní výzkum

Z uvedeného grafu je zřejmé, že rozhovor se mnou byly ochotny vést více ženy. 

Z části to vyplývá z přirozené ženské komunikativnosti, z části to však potvrzuje i to, že  

žen-klientek  je  více  než  mužů.  Potvrzuje  to  tedy  i  data  plynoucí  z  demografického 

vývoje,  kdy  ženy  se  dožívají  vyššího  věku  než  muži  a  jsou  tedy  déle  odkázány  na 

případnou péči. 

 Zdroj: Vlastní výzkum
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Graf ukazuje, že více klientů již  o uvedené službě slyšelo – i  když někdy jen 

několik kusých informací,  často i  dost nepřesných. Výzkum navíc potvrdil,  že většina 

informacích pochází od blízkých osob (rodina, přátelé), méně již z médií.

Zdroj: Vlastní výzkum

Více  než  tři  čtvrtiny  klientů,  s  nimiž  jsem  vedla  rozhovor,  službu  dosud 

nevyužívají.  Většina  z  nich  však  potvrdila,  že  o  ní  do  budoucna  uvažuje.  Silněji  to 

zaznívalo u klientů, kteří jsou často sami, bez pomoci příbuzných či přátel.

Zdroj: Vlastní výzkum
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Poslední  graf  dokazuje  mou  domněnku,  že  rozhodujícím  faktorem  úvahy  

o aktivaci  či  neaktivaci  služby je  cena.  Současní  senioři  odkázaní  na důchod žijí  na 

hranici  svých  finančních  možností.  Jakákoli  další  platba není  tedy  vůbec  myslitelná,  

nebo by velmi zatížila jejich už tak napjatý měsíční rozpočet.

 4.2 Dotazník

Ve  své  práci  jsem  zvolila  již  výše  zmiňovaný  kombinovaný  dotazník  

s  vícestupňovou  škálou.  Je  složený  z  pěti  otázek,  na  které  stačí  odpovědět 

zakroužkováním  nejlépe  vyhovující  odpovědi.  Na  závěr  dotazníku  má  každý  klient 

možnost formulovat vlastní náměty a připomínky k dotazované službě.

Dotazníková  metoda  je  shromažďování  informací  od  dotazovaných  osob.  Je 

určena pro hromadné získávání údajů. 

Dotazník se skládá ze dvou úkolových jednotek: otázka = položka. 

Osoba, které je dotazník určen, se nazývá respondent (recipient).

Dotazovaný (respondent) má označit tu položku, která se shoduje s jeho názorem nebo 

znalostí  o  dané  věci  a  pokud  se  jedná  o  možnost  výběru,  určí  míru  souhlasu  či 

nesouhlasu. 

Zadávání dotazníku se nazývá administrace.

Otázky v dotazníku by měly být stručné a jasné. Důležité je, aby respondent po 

pozorném pročtení  otázku pochopil.  Platí  totiž,  že kvalita odpovědí  závisí  na kvalitě 

otázek. Všechny položky musejí ve svém souhrnu umožnit získání optimálních informací 

pro  vymezení  předem  stanoveného  cíle.  Významnou  roli  má   promyšlené  

a gramaticky správné položení otázek. 

„Přesná formulace konkrétního cíle a úlohy dotazníku ve vztahu ke zvolenému  

problému  je  základní  podmínkou  účelného  koncipování  dotazníku.  Přispívá  

k cílevědomému obsahovému zaměření dotazníku i  k jasnému zaměření jednotlivých  

položek na uzlové momenty. Naproti  tomu nepřesné anebo příliš  povrchní vymezení  

problému  vede  obyčejně  k neujasněnosti  celkové  obsahové  koncepce  dotazníku  

a k orientaci  na náhodné,  nepodstatné stránky při  shromažďování  dat.“  [SKALKOVÁ, 

1983, S. 87]
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Z celkového počtu 52 rozdaných dotazníkových lístků bylo vyplněno a vráceno 

celkem 40 kusů, to je 77 %.

Cíl dotazníku:

1. Zjistit  spokojenost  klientů  s  pečovatelskou  službou  na  území  městské  části  

Praha 12

2. Zjistit, zda rozsah poskytovaných služeb je dostačující

Struktura dotazníku

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych Vás požádala o hodnocení míry Vaší spokojenosti s terénní pečovatelskou 

službou, kterou využíváte. Dotazník je anonymní. V odpovědích na dané otázky, prosím, 

označte kroužkem tu variantu, jež nejvíce odpovídá Vašemu názoru.

Výsledky dotazníkového šetření budou po zpracování využity do mé absolventské 

práce a zároveň budou využity pro další zkvalitnění služeb.

Děkuji Vám za Váš čas a Vaše názory.

Ivona Bucharová

vedoucí terénní pečovatelské služby

 

 

1. Kvalitu pečovatelské služby, kterou využívám, bych celkově ohodnotil/a školní 

známkou:

1 2 3 4 5 nevím

 

2. Přístup a chování pečovatelek k mé osobě bych celkově ohodnotil/a školní známkou:

1 2 3 4 5 nevím

3. Rozsah poskytovaných služeb mi:

a) vyhovuje

b) nevím

c) nevyhovuje, měl/a bych zájem ještě o ..........................................................
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 4. Můj názor a mé požadavky jsou při poskytování služeb

 a) vždy respektovány

b) respektovány jen někdy

c) nejsou respektovány

jde zejména tyto 

požadavky ............................................................................................

 

5. Pečovatelská služba přispívá k tom, aby můj život byl důstojný

a) ano

b) ne

c) nevím

 

 Pro zkvalitnění poskytovaných služeb bych ještě 

přivítal/a.........................................................
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 4.2.1 Shrnutí výsledků z dotazníků

Zdroj: Vlastní výzkum

Více než 90 % klientů je podle známek z dotazníku s  pečovatelskou službou 

spokojeno a hodnotí ji známkou 1.

Hodnocení přístupu pečovatelky

Všichni  klienti  hodnotili  pečovatelky  pozitivně.  Pečovatelky  jsou  ve  všech 

dotaznících hodnoceny známkou 1.

Zdroj: Vlastní výzkum
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Graf č. 7: Hodnocení rozsahu poskytovaných služeb
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Graf č. 6: Hodnocení kvality poskytované služby



I tento graf potvrzuje vysokou kvalitu pečovatelské služby na Praze 12. Téměř 

všem osloveným klientům rozsah poskytovaných služeb vyhovuje.

Zdroj: Vlastní výzkum

Graf  vyznívá  jednoznačně  –  klienti  jsou  spokojeni  s  tím,  jak  pečovatelky 

respektují jejich názory a umí vžy vyjít vstříc jejich požadavkům.

Zdroj: Vlastní výzkum
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Graf č. 8: Hodnocení respektování názorů a požadavků klientů
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Graf č. 9: Hodnocení přínosu služby k důstojnějšímu životu klientů



Většina  klientů  potvrzuje,  že  možnost  využít  pomoci  pečovatelské  služby 

přispívá  k  jejich  důstojnějšímu životu.  Mnozí  z  nich  by  bez  pomoci  nemohli  zůstat 

doma. Museli by opustit své domácí prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně, a vyměnit  

je za život v léčebnách dlouhodobě nemocných či domovech seniorů.

Zdroj: Vlastní výzkum

Kolonku Vlastní  námět a připomínka využilo celkem 20 klientů.  Obsahově se 

jednalo o vyjádření spokojenosti a poděkování za poskytování služeb, ale i přes dobrou 

péči  velkou část klientů trápí  pocit samoty. Dále byl  požadavek na mytí  oken, praní 

prádla a doprovody k lékařům a na procházku.
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Graf č. 10: Vlastní náměty a připomínky



 5 DISKUSE

Výsledky výše uvedených výzkumů potvrzují poznatky z denní praxe pracovnic 

sociální  služby.  Klientům,  kteří  nemohou  žít  se  svými  dětmi  či  jinými  příbuznými 

(případně se děti  nemohou,  např.  z  důvodů zaměstnanosti,  o své rodiče celodenně 

starat), umožňuje pečovatelská služba prožít stáří v důvěrně známém prostředí svých 

domovů.  Pečovatelky  pomáhají  seniorům  s  každodenními  úkony  nutnými  k  životu, 

které by sami jinak nezvládli a byli by nuceni odejít do ústavní péče. Praktická pomoc, 

ale i respekt a přívětivá komunikace pak dodávají seniorům v posledních letech jejich 

života pocit důstojnosti a pocit, že v těchto nelehkých letech nejsou na bolest a běžné 

starosti sami.

Výsledky dále ukazují, že kvalita pečovatelské služby realizovaná na území Prahy 

12 je na velmi dobré úrovni a klienti jsou s ní spokojeni. Na rozsahu poskytovaných 

služeb by nic neměnili, pouze v některých případech by si přáli služby rozšířit o další 

činnosti. Nejvíce klienty trápil pocit samoty. Pečovatelská služby sice klienty pravidelně 

navštěvuje, ale po vykonání určitých úkonů sepsaných ve smlouvě pečovatelka odchází 

za  dalšími  povinnostmi.  Je  podle  mého názoru  chyba,  že  ve  smlouvě není  součástí  

rozsahu  poskytovaných  úkonů  pečovatelské  služby  dle  zákona  108/  2006  Sb.  

O sociálních službách např. rozhovor s klientem. Bylo by však na zvážení, zda by nebyla 

možnost zřídit doplňkovou službu a posílit tým například o dobrovolníky z řad mladších 

seniorů,  kteří  by  měli  za  úkol  docházet  ke  klientům  a  dělat  jim  společnost,  a  tím 

odstraňovat samotu. Další činnosti žádané nad rámec pečovatelské služby, jako je mytí 

oken či doprovody (dovozy) k lékařům, lze vyřešit návazností na další smluvené služby 

(úklidová firma, levnější taxi pro seniory), které by zaštíťovala městská část, neboť s  

ohledem na malý zájem by bylo zřizování vlastní služby pro obec finančně nákladné.

O  lepší  a  jednodušší  život  se  seniorům  stará  i  tísňová  služba  Areíon.  

V současnosti ji na území Prahy 12 využívá poměrně malé procento seniorů. Jak jsem 

zjistila, důvodem většinou není neinformovanost, ale spíše nedůvěra v něco nového. 

Senioři se raději spoléhají na rodinu, přátele, sousedy. A v případě, že by službu rádi 

využívali, často narazí na problémy finanční. V této oblasti je tedy nutná větší osvěta 

mezi potencionálními klienty. Na místech, kde jsou senioři ochotni naslouchat, např.  
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v  klubech  pro  seniory,  v  čekárnách  ordinací  či  přímo  na  sociálních  odborech.  Za 

zajímavé považuji velký rozdíl mezi částkami, které jsou klienti ochotni za službu platit.  

Zdůvodnění se jistě nabízí v rozdílné finanční situaci jednotlivých respondentů. Další  

zajímavý fakt je  vysoké číslo osob,  které by si  službu nechali  zavést,  pokud by byla 

zdarma.  Domnívám  se,  že  existuje  kompromisní  řešení,  spočívající  ve  spoluúčasti 

městské  části  na  finanční  službě.  Spolupodíl  obce  by  spočíval  v  úhradě  vstupních 

nákladů nutných na zřízení služby a možná i v úhradě paušálu pro osoby, u kterých by  

služba byla nezbytně nutná (zcela osamělí klienti s přiznaným příspěvkem na péči ve 

vyšším stupni).
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ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že na území městské čási Praha 12 funguje ucelený 

systém sociálních služeb, které poskytují organizace zřízené obcí, státem či nestátními 

organizacemi. Systém je schopen pružně reagovat na potřeby uživatelů. Síť služeb je 

popsána v kapitole 2.7.

Výzkum potvrdil vysokou spokojenost klientů s poskytovanou službou sociální 

pomoci.  Ukázal  na  mezery  spočívající  v  možnosti  zavedení  služby  tísňové  péče 

realizované s  podoprou městské části  Praha 12 tak,  aby byla  cenově přijatelná pro 

konečné uživatele.

Velice  vhodným  článkem  systému  je  Komunitní  plánování  sociálních  služeb  

a grantový program, který funguje na městské části Praha 12 od roku 1999. Díky němu 

může obec rychleji reagovat na finanční nejistoty nestátních organizací, které poskytují 

služby v sociální oblasti jejím občanům.

Rozvoj sociálních služeb na této městské části je organizován ve vysoké kvalitě 

a  drží  se  moderních  trendů,  jež  jsou  důležité  pro  udržení  tempa  demografického 

stárnutí obyvatelstva a stálý rozvoj současné sociální práce.

Senioři,  ale  i  ostatní  obyvatelé  na  této  MČ  se  mohou  spolehnout,  že  v  případě 

nenadálých situací se mohou opřít o profesionály.
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РЕЗЮМЕ

Престарелые люди и система социальных служб в условиях 

конкретного городского округа

Темой  своей  выпускной  работы  я  выбрала  «Пожилые  люди  и  система 

социальных  служб  в  условиях  конкретного  городского  округа».   Содержанием 

работы является забота о самой старшей части населения Праги 12.

К  выбору  темы  меня  привела  моя  профессия.  Я  работаю  заведующей 

местной социальной службы и каждый день нахожусь в контакте с  пожилыми 

людьми.  Благодаря  прогрессу  медицины  растёт  продолжительность  жизни. 

Поэтому забота о старшем поколении будет всё более актуальной.

Теоретическая  часть начинается описанием престарелого человека и  его 

физиологических,   психических  и  социальных  изменениях,  связанных  со 

старением.  Далее  я  пишу  об  удовлетворении  потребностей  престарелых.   Я 

исследую  демографические  изменения  в  обществе  и  факторы,  которые  к  ним 

ведут. Во втором разделе теоретической части я рассматриваю проблему заботы о 

престарелых как дома при помощи родных, так и вне семьи – в доме престарелых 

или  больнице.  В  последнем  разделе  я  пишу  конкретно  о  Праге  12  и  её 

социальных  службах  для  престарелых.  Это  служба  ухода,  службы  помощи, 

службы  социальной  активизации,  отдел  социального  обеспечения  и  другие 

организации.

Практическая часть  нацелена на престарелых людей –  клиентов службы 

ухода  в  Праге  12.  С  помощью  анкеты я  выяснила  их  удовлетворённость  этой 

службой. Следующим методом исследования было собеседование. Я опрашивала 

клиентов  службы  неотложной  помощи  Ареион,  которой  занимается  общество 

Život 90 (Жизнь 90).  Я выясняла, знают ли люди эту службу, используют ли её, а 

также причины, почему её активируют или нет. Заключением практической части 

был вывод, что клиенты Праги 12 хорошо информированы о возможностях служб, 

которые им могут облегчить нелёгкие годы старости, и пользутся большинством 
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из них.  Службы Праги 12 комплексные,  включают всё от  помощи по уходу до 

организации свободного времени престарелых. Но в связи со старением местного 

населения будет необходимо развивать эти службы, особенно в области ухода 

(дома престарелых).
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Příloha č. 1 : 

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Podáno dne:                                                 Čj.:

 

(Vyplňuje žadatel)

 

Jméno a příjmení:                                                     Rodné číslo:

Trvalé bydliště:                                            

Telefon:                                                                  Stav:

Praktický lékař: MUDr.                                                   Tel:

Příspěvek na péči přiznaný ve výši:                 Kč,  žádost podána dne:

Podána žádost o domov seniorů: ne  ano/kam:  

Co od pečovatelské služby očekáváte, s čím Vám může pomoci?

 

 

 

Kontaktní osoby: 

Jméno:                                             

telefon                                   

vztah k žadateli

 

      Svým podpisem dávám souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání svých 

osobních a citlivých osobních údajů – podkladů pro zpracování smlouvy o poskytování 

služby a evidenci rozsahu jejího poskytování  a to až do doby jejich skartace.

 

V Praze dne:

Podpis žadatele:

(vyplňuje lékař)

Diagnóza hlavní, diagnózy ostatní  a jiná lékařská sdělení 

 

 



T.č. není u žadatele známek onemocnění infekčního (střevní inf., TBC), psychiatrického 

s výrazným neklidem nebezpečným okolí, ani akutního onemocnění somatického 

kontraindikujícího zavedení služby.

 

Datum:                                   Razítko a podpis lékaře

 

Mám zájem o poskytování těchto úkonů:  

( symbolem „x“ označte  ve vedlejším sloupci úkony, o které máte zájem)

  

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití   

Pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek   

Pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním prostoru   

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   

Pomoc při úkonech osobní hygieny   

Pomoc při základní péči o nehty   

Pomoc při základní péči o vlasy   

Pomoc při použití WC   

Zajištění stravy   

Dovoz stravy   

Donáška oběda (pouze v DPS)   

Pomoc při přípravě jídla a pití   

Příprava a podání jídla a pití   

Běžný úklid a údržba domácnosti   

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti   

Údržba domácích spotřebičů   

Běžné nákupy   

Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady, banka)   

Velký nákup   

Praní a žehlení osobního prádla   

Praní a žehlení ložního prádla   

Doprovázení k lékaři a na instituce poskytující veřejné služby   

Jiné úkony mimo výše uvedené:   

   

   

   
 (Vyplňuje sociální pracovnice)

- Poznámky k obtížnosti:                        



- vzdálenost od centra služeb

 

 

V Praze dne                                                  Podpis sociální pracovnice:

 



Příloha č. 2 : 

Žádost o byt zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou

Olbramovická 703, Praha 4

 

1)      Údaje o žadateli/žadatelce  (vyplňuje žadatel/ka)

 

Jméno, příjmení, titul:  ……………………………………………………………………..

 Rodné číslo: ……………………………….  Stav:  ………………………………………..

 

Státní příslušnost: ……………………………  Národnost: …………………………………

 

Adresa trvalého  bydliště: ……………………………………………………………………..

 

Kontaktní telefon: ……………………..

 

2)      Údaje o stávající bytové situaci žadatele/ky (vyplňuje žadatel/ka zatržením 

možnosti  či doplněním) 

 a) Typ bytu:  obecní  -  družstevní  -  byt v rodinném domě  -  byt v osobním vlastnictví  

- jiný

 b) Vztah žadatele/ky  k bytu:    majitel (spolumajitel) –   nájemce    –     jiný

 

c) Velikost bytu: …………………..    kategorie: ………………………..                

 

d) V bytě se mnou dále bydlí:

 

Jméno, příjmení                       rodné číslo                    vztah k žadateli/žadatelce

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………….

 

e) Veškeré úhrady spojené s užíváním stávajícího bytu  jsou – nejsou řádně uhrazeny.   

     Je -  není dluh ve výši …………… Kč. Žaloba je – není  podána.

 

4) Údaje pro případ přidělení bytu v DPS (vyplňuje žadatel/ka)

 

a) Žádost o byt předkládám:  k nejbližšímu projednání  -   k zařazení do evidence

b) Byt v DPS se mnou bude užívat:

 

Jméno, příjmení                    rodné číslo                           vztah k žadateli

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

c) V případě, že mi bude přidělen byt v DPS, nabízím MČ Praha 12:

 

svůj stávající byt:  ano – ne    sponzorský dar ve výši   …………… Kč          nenabízím nic

 

 

5) Vyjádření lékaře o vhodnosti – nevhodnosti přidělení bytu v DPS  (vyplní ošetřující 

lékař)

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

V Praze dne                                                       podpis a razítko lékaře

 

 

 

6) Upozornění

 

Na neúplně vyplněnou žádost nebude brán zřetel. Přílohou žádosti je potvrzení o výši 



důchodu žadatele/žadatelky. Zařízení je určeno pro osoby, které nepotřebují trvalou 

pomoc druhé osoby. 

 

7) Prohlášení:

 

Já níže podepsaný/á  prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

V Praze dne                                      Podpis žadatele/žadatelky:   

 



Příloha č. 3 :

Žádost o přechodné umístění v Sociálně ošetřovatelském centru

Zárubova 971, Praha 4

Jméno: ……………………………….  Datum narození:…………………………

 

Trvalé bydliště: ………………………………………… Stav: ……………………

 

Příspěvek na péči v Kč: ……………,  zdrav.pojišťovna:…………………………. 

 

 

  Žádám o přechodné umístění v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 

4 (dále jen „SOC“) v termínu  od ………………..  do ……………….

 

Mám zájem o:

 

Dieta :  …………………., péče: .............. hod., ubytování: 1       2       5 lůžkový

(bude upřesněno při příjmu klienta)

 

Pobyt v SOC Zárubova:   první                  opakovaný 

 

 

Jméno kontaktní osoby pro spolupráci se SOC:  ......……………………………, bydliště:

…………………………….........., telefon: …………………………....

 

Záležitosti, které se týkají mého pobytu, může v případě potřeby za mě vyřizovat: 

Jméno: ........................................................................................................................

 

Důvod žádosti o umístění:

 

.............................………………………………………………………………….



Od služby očekávám naplnění následujícího cíle:

 

Jsem ochoten/a/ uhradit tu část nákladů spojených s mým pobytem, která mi bude jako 

klientovi stanovena podle Ceníku služeb.

V žádosti uvádím pravdivé údaje o svém zdravotním stavu a sociální situaci. V případě 

změn či informací, které neodpovídají skutečnosti ,beru na vědomí, že  do zařízení 

nebudu přijat.  

Beru na vědomí následující podmínky stanovené pro přechodný pobyt v SOC Zárubova:

1.     Na celou dobu pobytu musím být vybaven/a/ léky a ostatními zdravotnickými 

pomůckami

(obvazový materiál, masti, pasty, pleny, jednorázové pomůcky, …..)

2.     V SOC Zárubova není zajištěna trvalá lékařská péče, v případě potřeby je 

kontaktována lékařská služba  první pomoci.

3.     Doklad o zaplacení pobytu v SOC Zárubova předložím nejpozději v den  nástupu  

4.     Po uplynutí doby pobytu stanovené ve smlouvě o poskytnutí služby opustím 

zařízení.

5.     Uvedená kontaktní osoba bude se SOC Zárubova aktivně spolupracovat.

6.     Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty Úřadu Městské části Praha 

12 a  lékaři, který vykonává dohled v zařízení.

 

podpis žadatele                                                              

podpis kontaktní osoby

 

 

V Praze dne ………………………..

 

 

 P R O H L Á Š E N Í

Klienta /osoby doprovázející klienta/ při přijetí k přechodnému pobytu do Sociálně 

ošetřovatelského centra Zárubova 971, Praha 4

Jméno a příjmení uživatele:……………………………………………………………………..

Datum narození:………………………, bydliště: ……………………………………………



Dohodnutá doba pobytu:  od …………….. do …………………..

Zájem o prodloužení pobytu:  ano  -  ne *   od …………………….. do ………………

 Jméno a příjmení kontaktní osoby: …………………………………………………

Adresa bydliště: ……………………………………….

telefon domů: …………………. do zaměstnání: ………………………..

1.  Beru na vědomí, že SOC Zárubova je zařízením otevřeného typu

2.      Souhlasím s uhrazením poplatku za pobyt klienta nejméně 5 dní před termínem 

jeho nástupu do zařízení. Nejpozději v den nástupu předložím vedoucí SOC Zárubova 

doklad o zaplacení.

3.      Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje  v žádosti o přijetí jsou pravdivé. 

Souhlasím s tím, aby v případě uvedení nesprávných údajů v žádosti a skutečností, 

které by bránily  pobytu v zařízení, nebyl klient přijat event. byl  po předchozím 

oznámení kontaktní osobě ze zařízení propuštěn. 

4.      Souhlasím s denní úhradou poměrné části nákladů dle ceníku v případě, že klient 

nastoupí později, než je termín dohodnutý v záhlaví, a tato skutečnost byla telefonicky 

či osobně nejpozději 24 hodin před nástupem klienta oznámena pracovnici SOC 

Zárubova.

5.      Souhlasím s denní úhradou v plné výši nákladů dle ceníku v případě, že klient 

nastoupí 

6.      později, než je termín dohodnutý v záhlaví, a tato skutečnost nebyla ve 

stanoveném termínu oznámena pracovnici SOC Zárubova.

7.      Souhlasím s úhradou nákladů dle ceníku v případě prodloužení pobytu nejpozději 

3 dny před ukončením původně dohodnutého termínu ukončení a   v tomto termínu 

rovněž předložím doklad o zaplacení.

8.      Prohlašuji, že klient je vybaven veškerým potřebným zdravotnickým materiálem 

(injekční stříkačky, jehly, dezinfekční roztok, plenkové kalhoty u inkontinentních, 

převazový materiál) a léky předepsanými jeho ošetřujícím lékařem. V případě vyzvání 

pracovnice SOC Zárubova toto neprodleně doplním.

9.      Prohlašuji, že klient je vybaven hygienickými potřebami a v případě vyzvání 

pracovnice SOC Zárubova jejich množství doplním.

10.  Souhlasím s provedenou změnou nákladů na denní pobyt klienta:

a)      jestliže se změní jeho zdravotní stav, který stanoví lékař



b)      jestliže si o změnu při pobytu požádá sám klient či jeho rodina

V Praze,dne                                                                         ……………………………………………

podpis zástupce klienta

 

ZDRAVOTNÍ  ZÁZNAM

Žadatele o umístění v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 4

Jméno a příjmení: ……………………………………………, narozen/a ..…………………...

Bydliště: …………………………………………, zdr. Pojišťovna: …………….……………..

Diagnóza: ……………………………………………………………………………………….…Dieta: 

…………………………………………………………………………………………Vážná porucha smyslů: zrak  

……………………………………………………………sluch ………………………………………………………………..

Alergie: …………………………………………………………………………………………Celkový objektivní 

nález: /vhodné zaškrtněte/

Schopen/a/ chůze:

Bez pomoci   ano  -  ne                                                      

s holí            ano -  ne   

s chodítkem  ano  -  ne                                                       s dopomocí   ano – ne

Upoután/a/ na lůžko:

Trvale          ano – ne                                                              přechodně                 ano  - ne

polohování  ano – ne                                                               antidekubit. matrace  ano – ne

postranice k lůžku  ano  -  ne             použití bezpečnostních pásů u vozíků a židlí  ano – 

ne  

Schopen/a/  se obsloužit:

Zcela                                 částečně                                    není soběstačný/á/  

Moč:

Výjimečně neudrží           převážně neudrží         nutné pleny                nutná cévka

Soužití v kolektivu:

Je schopen/a/                    není schopen/a/

Psychicky:

Zcela orientován/a/       částečně         dezorientován/a/           neklidný/á/          

depresivní 

Může sám mimo areál zařízení: Ano  -  ne



Klient potřebuje zvláštní péči:    Ano  - ne 

Jakou? …………………………………………………………………………………………Kožní onemocnění:   

Ano (jaké) ………………………………………………   ne   

Dekubity:      Ano – ne         Doporučená častost návštěv u lékaře:             krát měsíčně  

 

T.č. u žadatele není známek  onemocnění infekčního(střevní infekce, TBC), 

psychiatrického s výrazným neklidem, nebezpečným sobě a okolí, ani akutního 

onemocnění somatického kontraindikujícího přijetí do SOC Zárubova.

 

Datum:                                                     Razítko a podpis lékaře

Zařízení, do kterého bude klient umístěn, má sociální charakter. Kontraindikací přijetí 

jsou zdravotní postižení dle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění.  

 

 

Medikace pro pobyt klienta v SOC Zárubova

 

Jméno klienta: ………………………… termín ukončení pobytu: …………..

 

Lék                                                            ráno            poledne          večer

1.

2.

3.

Převazy a jiná ošetření

/upozorňujeme, že jde o zařízení sociálního a nikoli zdravotnického charakteru. Pro 

převazy musí být klient vybaven vlastním zdravotnickým materiálem/

Doporučená rehabilitace

/dle možností přístrojového a personálního vybavení SOC Zárubova/

 

zářič na UV a  IR záření

ultrazvuk

parafinová lázeň

biolampa



masážní přístroj

vířivka - lázeň

bicyklový ergometr

 

V Praze dne                                                Razítko a podpis lékaře:

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  PRAHA  12

Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova 971, Praha 4

 

 

Jméno uživatele/ky služby: .............................................................

 

Případné přeplatky za pobyt v zařízení si:

a)budu vyzvedávat zásadně sám/a

b)mohou být vyplaceny následující osobě (osobám) :

V Praze dne 

 

Podpis uživatele:

Podpis pracovníka:
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