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Úvod  

Protože autorka práce ve městě Kouřimi pracuje v Domově pro seniory, má 

k problematice sociálních služeb blízko. 

Město Kouřim je poměrně malé město ve Středočeském kraji s velmi dlouhou 

historií. Přes poměrně malý počet obyvatel má dost širokou nabídku sociálních služeb. 

Tato práce si dává za úkol zmapovat sociální služby v Kouřimi, zjistit, zda občané města, 

ale i lidé, kteří v Kouřimi trvale nežijí, ale jen zde pracují, znají nabídku služeb. 

Dále chce zjistit  jak a nakolik  jsou občany města sociální služby využívány. Také 

chce zjistit vývoj sociálních služeb ve městě, jejich historii.  

Stále se hovoří o sociálních problémech obyvatel, o nedostatku možností pro 

zlepšení života seniorů a znevýhodněných občanů. A zjištění zájmu obyvatel o tuto 

problematiku, i to si tato práce dává za cíl.  

Denně se setkáváme s občany, kteří si stěžují na nedostatek péče o potřebné, na 

vysoké životní náklady. Také vidíme, že mladí lidé často nahlížejí na staré spoluobčany 

jako na někoho, kdo jim ubírá peníze, zabírá byty a podobně, ale nakolik se lidé 

v produktivním věku starají o to, jak jednou budou žít oni, jestli budou mít možnost 

a příležitost, aby se o ně někdo postaral. Vždyť pokud nyní nevidí, že se o potřebné 

občany někdo postará, kdo to naučí jejich děti, že se mají jednoho dne o ně postarat, 

nebo jim péči zajistit? A navíc, kde jim mají potřebnou péči zajistit.  
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

 Zhodnotit nabídku a využívání sociálních služeb ve městě Kouřimi. 

 

1.2 Dílčí cíle 

o Vysvětlit historii a vývoj sociálních služeb ve městě Kouřimi.  

o Zmapovat sociální služby v Kouřimi 

o Zjistit, kdo je uživatelem sociálních služeb v Kouřimi. 

o Zhodnotit, jak a nakolik jsou v současné době sociální služby v Kouřimi 

využívány.  
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2 Teoretická část 

2.1 Vymezení pojmů sociálních služeb 

Sociální služba  - činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Nepříznivá sociální situace -  oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob 

života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení 

práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit 

vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před 

sociálním vyloučením. 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav -  nepříznivý zdravotní stav, který podle 

poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, 

smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. 

Přirozené sociální prostředí - rodina a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, 

a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. 

Sociální začleňování - proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají 

plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít 

způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

Sociální vyloučení -  vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost 

se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Plán rozvoje sociálních služeb -  výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb 

osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím 

dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza 

existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně 

ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, 
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povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu 

a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb. 

Pečovatelská služba - terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou a v 

domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Domov pro seniory - poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. [Zákon č. 108/2006] 
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2.2 Historie sociálních služeb v Kouřimi 

2.2.1 Historie města a péče o potřebné 

Město Kouřim je město ležící ve středočeském kraji, na půl cesty mezi Prahou a 

Kolínem. První osadníci se zde zabydleli v mladší době kamenné, tedy kolem roku 3000 

před n. l. V 6. století se zde usadili Slované. Podle legend se traduje, že první družinu 

Slovanů sem zavedl kníže Lech, bratr legendárního Praotce Čecha. Devět let poté, 

co stanul na hoře Říp, vydal se prý dále na východ, aby se usadil nedaleko své rodiny. 

Kázal svým příbuzným, aby za tři dny po jeho odchodu vylezli na horu, rozhlédli se 

kolem a uzřeli, že tam, kde spatří doutnající oheň, je jeho nová domovina. I stalo se, jak 

řekl, a podle toho kouře, co se zdvíhal nad zelenavým krajem, se Kouřim dodnes 

jmenuje. 

V 7. století vznikla Stará Kouřim – hradiště, jehož někdejší slávu dokládá nespočet 

nalezených cenností z té doby. Kouřimská knížata bývala mocná a bohatá. Hradiště 

na přelomu 9. a 10. století vyhořelo, netrvalo ale dlouho a vrátilo se zpět na výsluní. 

Radslav ze zdejšího kmene Zličanů svedl boj s knížetem Václavem z rodu Přemyslovců. 

Jenže prohrál. Kouřim získali Slavníkovci, po jejichž vyvraždění na Libici roku 995 bylo 

hradiště vypáleno, zpustošeno a definitivně zaniklo.  

Nicméně Kouřim zůstala jako správní centrum významná. Osídlení se přesunulo 

na protější vrch sv. Jiří, kde vznikl hrad s vlastní mincovnou. Další staletí zde vládl rod 

Děpolticů, který si začal činit velké mocenské nároky vůči vládnoucím Přemyslovcům 

a vedl povstání proti králi Přemyslu Otakarovi I. Tak byla roku 1223 vzpoura potlačena, 

Děpolt zabit a hrad dobyt.  

Třetí Kouřim, budovaná jako královské město, spadá do poloviny 13. století. 

Který král přesně ji nechal založit přesně nevíme, ale patrně král Václav I. Je známo, 

že první písemná zmínka o ní je z roku 1261.  

V historickém spisu je vznikající Kouřim dávána za vzor ostatním městům. 

Nemalou měrou se na tom dozajista podílela výstavba mohutného opevnění 

s dvojitými hradbami, věžemi, cimbuřími a čtyřmi branami. Velká část fortifikačního 
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systému se zachovala dodnes. V té době byl také vztyčen chrám sv. Štěpána. 

Ve 14. století se Kouřim ocitla na seznamu největších měst v Čechách, vrchol rozkvětu 

datujeme někam na počátek 15. století, kdy se význam Kouřimi takřka rovnal 

důležitosti Prahy nebo Kutné Hory. I když městu ublížili husité, kteří se zde shromáždili, 

aby pak byli poraženi v bitvě u Lipan, Kouřim se „vzpamatovala“ a na přelomu 15. a 

16. století prosperovala víc než kdy dříve. Kostel byl dostavěn, zvonice přestavěna, 

cechy nabyly velký majetek. 

17. století přineslo třicetiletou válku, bídu, hlad, chudobu a nakonec mor. Kouřim 

v těchto dobách významně utrpěla a nikdy již nenabyla původního významu. Město 

mělo i hrdelní právo, o které však v roce 1783 přišlo. 

O znovuzrození města se začalo usilovat sice už na přelomu 17. a 18. století, ale 

obnova byla pomalá a krušná. První barokní památka v Kouřimi byl morový sloup. 

Oprava kostela si vyžádala třetinu století. Renovovaná zvonice se dočkala pěti zvonů, 

z nichž se dva dochovaly dodnes. Stejně jako kdysi jsou zavěšeny vzhůru nohama a 

do pohybu se uvádějí pomocí šlapadel.  

V 19. století vypukl požár – zatím nejhrozivější, který Kouřim zažila. Od té doby se 

začala utvářet její dnešní podoba. Městu však z jeho někdejší slávy mnoho nezbylo. 

Po 2. světové válce, v roce 1951, byl vytvořen nový územní plán, který byl 

projektován pro 6 až 7 tisíc obyvatel. Staré město v hradbách by zůstalo čtvrtí obytnou, 

obchodní a maloživnostenskou. Zemědělské složky se by se samy postupně 

vystěhovaly na okraj města, blíže k polím. Nové průmyslové podniky měly vyhrazené 

místo na východní straně města při železniční trati a vodě. Nádraží i autobusové garáže 

svoje místo podrží. Úprava přístupu k nim, zvláště k nádraží a Hospodářskému družstvu 

by ale byla nevyhnutelná. 

 Veřejné budovy, školy, hřiště, internáty, prostory pro zábavní podniky a hřiště, 

tělocvična a cvičiště sjednocené tělovýchovy, hasičská zbrojnice, umístěny jsou 

na severní straně města, kde před budovou škol II. stupně by vzniklo nové parkové 

náměstí. Jeho severní a západní fronta bude uzavřena veřejnými budovami, lázněmi 

a menšími jednopatrovými domy, frontu k městu by vytvořila promenáda na valech, 

přístupný hradní příkop s pozadím hradeb, parkánů a zahrad. Rovněž park pod jižním 
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svahem u kostela, po zboření Růžové ulice, rozšířila by se až  ke Ždánickému potoku. 

Procházkové cesty měly být vybudovány po obou březích Kouřimky, kolem Bukačova, 

Pášova, ke koupališti na rybníku Nový Strašík. Avšak k ničemu, z tohoto plánu, nedošlo. 

V současnosti, k 1. 1. 2010, má město Kouřim 1828 obyvatel, z toho 877 mužů a 

951 žen. Průměrný věk je 41,3 let. Ve věku 65+ bylo, k 1. 1. 2010, 298 obyvatel, z toho 

190 žen a 108 mužů. 

2.2.2  Církevní péče 

Město Kouřim bylo královské město a jako všude jinde v královských městech 

bylo o chudé postaráno založením špitálu Panny Marie s kostelem Máří Magdalény.   

Špitál byl postaven, jako ve většině měst, mimo hradby. Za vodou, ale blízko vody 

po směru toku říčky pod hradbami na východní straně, na cestě od Kolína. Bylo to 

logické, protože v případě, že by se objevila infekční nákaza, nebyli by nakaženi 

obyvatelé města. Co by se dělo s obyvateli ostatních obcí po toku říčky, to nikoho 

nezajímalo. 1. zmínka o něm je z 2. listopadu 1299 v listině pražského biskupa Řehoře 

z Valdeka. Touto listinou biskup ustanovuje, na žádost kouřimského faráře Jakuba, 

kterému je špitál podřízen, kouřimského měšťana Lva, s jeho manželkou, za správce 

špitálu, protože oba chtějí věnovat své jmění špitálu. Přes to jmění špitálu nabylo 

zřejmě nijak veliké, protože už 10. července 1302 biskup Jan z Dražic listinou vyzývá 

věřící své diecéze, aby almužnami přispívali na ošetřování chudých a všem, kteří tak 

učiní, slibuje odpustky.  

Roku 1325 předal panovník, Jan Lucemburský, patronátní právo 

ke svatoštěpánskému chrámu sedleckému klášteru. V roce 1338 byl špitál svěřen 

konventu bratří řádu Křížovnického s červenou hvězdou. Jedinému řádu založenému 

v Českých zemích. Založenému svatou Anežkou Českou. Špitál byl svěřen Křížovníkům 

s červenou hvězdou z toho důvodu, že když jej spravovali světské osoby, nebyl dobře 

řízen a spravován.  

Problematiku církevní správy vyřešil Karel IV. v roce 1340, kdy řádu cisterciáků 

odebral patronátní právo ke kostelu a navrátil je pod přímou pravomoc českých králů. 

21. dubna 1351 král Karel IV uděluje špitálu další milost, když „ osvobodiv všechna 
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zboží, která špitálu náležejí a náležeti budou, ode všech berní a jiných platů, aby 

důchody z nich toliko na výživu chudých a nemocných se obracely.“ [Liber privilegiorum 

aureus řádu Křížovníků v Praze ] 

Ke konci 14. stol se dostal špitál z rukou řádu do správy obecní. Nevýhodná 

poloha špitálu u cesty na pravém břehu Kouřimky byla příčinou špatného stavu jeho 

budov, které trpěly vlhkostí a záplavami. Špitál, stejně jako celé předměstí, byl těžce 

poškozen při velkých povodních v letech 1431, 1598, 1702 a 1735. Z tohoto důvodu 

byli jeho chovanci v polovině 18. století definitivně přestěhováni v polovině 18. století 

do jiné budovy u chrámu sv. Štěpána.  

Za vlády Josefa II., roku 1784, zanikly kostely sv. Vojtěcha a sv. Máří Magdaleny 

a špitál byl, společně s okolními objekty zbořen v roce 1870. Dnes na jeho místě stojí 

benzínová čerpací stanice.  

Současně se špitálem Panny Marie byl v Kouřimi budován i cisterciácký kostel 

a klášter sv. Martina, v severozápadním cípu městském u samých hradeb. Tento kostel 

a klášter byl dostavěn před rokem 1340. Kostel a klášter vznikl z podnětu opata 

Sedleckého kláštera, když králem Janem Lucemburským bylo Sedleckému klášteru 

dáno podací právo ke kostelu sv. Štěpána v Kouřimi. V roce 1357 bylo v nedaleké 

Skalici založeno nové opatství P. Marie Pomocné, které bylo osazeno mnichy 

sedleckého kláštera.  

Není však doložena žádná péče o potřebné, vyjma pohřbení v klášterním kostele 

Adolda za Skalice, ale vznikli z toho nemalé mrzutosti, tento pohřeb neschválil městský 

farář Vítek. Bratřím byla duchovní správa ve městě odňata a svěřena byla kněžím 

světským.  Existence řádového domu na území města však přinášela i delší řadu 

problémů, vyplývající z hospodářského soupeření měšťanů s cisterciáky. K tomu se 

přidávaly spory s duchovenstvem chrámu sv. Štěpána o pravomoc k vykonávání 

církevního práva.  

Působení cisterciáků ve městě ukončilo, dost krutým způsobem, husitské vojsko, 

které, při obsazování Kouřimi na jaře roku 1421 proboštství vypálilo.  Zemřel při tom 

zdejší probošt, společně se čtyřmi dalšími mnichy, kteří byli upáleni na Stínadlech, 
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v místech, kde na tuto památku byla později vystavěna Kaple svaté Marie pomocné. 

Proboštství nebylo nikdy obnoveno.  

Stejně dopadlo i opatství ve Skalici, které bylo vypáleno dva dny po kouřimském, 

při tažení na Kolín, při kterém bylo údajně povražděno velké množství řeholníků. V roce 

1481 byl pokus opatství obnovit, ale již nikdy nedosáhlo své původní velikosti  a v roce 

1872 byl klášter definitivně zrušen.  

2.2.3 Městská péče 

Jak již bylo uvedeno, na konci 14. století byla péče o špitál Panny Marie svěřena 

do obecní správy. Vznikla pak rozepře mezi městským farářem, mistrem Křišťanem 

z Prachatic a konšely. Rozhodčím ve při, u arcibiskupského soudu, byl plzeňský 

arcijáhen, mistr Jan Eliáš.  

V původním hradebním opevnění, nad říčkou Kouřimkou, byly zbudovány, 

z vnější strany, miniaturní žebrácké příbytky, ty však byly kolem roku 1850, z příkazu 

městské zady, odstraněny.  

Po zrušení špitálu na Kolínském předměstí, byli chudí a nemocní přestěhováni 

do městského špitálu v domě č.p. 291,  který stával v místech u současného vstupu 

do městského parku na parkáně. Od roku 1899 byli v Kouřimi dvojí chudí. Chudí 

chudáci, kteří byli umístěni ve špitále a chudí měšťané v chudobinci královského města 

Kouřimi.  

V špitále, ale i v chudobinci nežili jen jednotlivci, ale i celé rodiny, většinou všichni 

v jedné místnosti. V roce 1910 byli chudí podporováni ze tří různých, u obce 

oddělených, fondů a sice, vedle chlapecké školy z budovy špitální čp. 291, který byl  

založen  dobrodinci pro chudé a staré příslušníky. V roce 1910  jich v ústavě bylo 22, 

kteří mimo byt brali z obecní pokladny 10 až 20 hal. podpory denně na výživu. 

Ke špitálu náleželo ještě 2 ha pozemků u Voteleže.  

Dále občanská záložna zřídila v domě čp. 95 u Pražské brány, který koupila a 

přestavěla, „chudobinec král. města Kouřimi“ již obci v roce 1898 darovala a mimoto 

každý rok věnovala 1000,- korun k základnímu kapitálu, z jehož úroků se vyplácelo    
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20-ti chudým, tam bydlícím starým měšťanům, 10 až 30 hal. denní podpory. Kapitál byl 

roku 1910  38.500,-K. 

Mimo těchto výše uvedených byl ještě fond chudinský, který se kryl z obecních 

přirážek a z něhož se vyplácelo denně každé osobě 10 až 30 hal. podpory, a sice 30-ti 

chudým bydlícím v místě a 15-ti mimo město, pak 8-mi osiřelým dívkám v místě a 15-ti 

mimo město. Celková vydání v tomto fondu v roce 1910 obnášelo 6.000,- korun, 

na které občanská  záložna  ročně 1.000,-K až 1.500,- korun přispívala. 

V únoru 1913 zakoupilo město, vedle špitálu, domek čp. 295 se zahrádkou 

za 5.400,- korun a vytvořilo zde „Jesle“.  Dluh za tento dům se uvolila občanská záložna 

splácet ve výši 1.000,- korun ročně. Do jeslí byli přijímáni kojenci a děti  do 4 let, kde 

byli  po celý den ošetřováni a stravováni za poplatek 20 h. denně. Návštěva však byla 

velice slabá, tak že tyto jesle byly už po roce zavřené. 

Ve schůzi 15. února 1913 bylo usneseno, aby „zamezená byla páteční žebrota po 

domech, kterýžto den místní chudí dům od domu žebrali, a sice tím způsobem, 

že dobrovolně vybrané milodary v městě, vždy každou sobotu domácím chudým 

rozdělované budou, v roce tomto podělováno bylo 18 chudým týdně po 1,- Koruně.“  

[Kouřimská kronika] 

Dne 16. dubna 1915 byla zvolená obec. zastupitelstvím aprovizační komise pro 

obstarání výživy, přidělování mouky atd. místním občanům, kteří nedrželi pozemky. 

Ve prospěch fondu sirotků po místních padlých vojínech v r. 1914 – 1916 byl zřízen 

zvláštní fond s částkou 1.000,- korun. Koncem r. 1915 a počátkem r. 1916 byla velmi 

silně přetřásána otázka postavení okresní nemocnice s tuberkulosními pavilony, pro 

kterou zakoupil okres pozemky při silnici k vedoucí Molitorovu a sousedící u tam 

postavených 3 vil. Plány na stavbu nemocnice byly zemskou správní komisí schválené a 

mělo se co nejdříve začít se stavbou pavilonů pro nemocné tuberkulosou (v první řadě 

pro nemocné vojíny). 

Mimo zakoupené pozemky postoupila obec bezplatně část obecních pozemků 

v sousedství toho místa, které byly dříve pro stavbu okresního chorobince ustanovené. 
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Mimo to věnovala obec na tuto stavbu různé fondy na stavbu nemocnice 

v Kouřimi, které spravovala, založené různými místními spolky. Na rakouskou válečnou 

půjčku upsala městská obec 7 000,- korun, obecní špitální fond 5.000,- korun a měst. 

Chudobinec 6.000,- korun, celkem 18.000,- korun. 

V roce 1919 v důsledku bytové krize bylo nutné opatřit jednak zdravé, levné byty. 

A zároveň, aby byla vytvořena pro nezaměstnané dělníky pracovní místa na delší dobu, 

bylo rozhodnuto postavit domy s levnými byty. 

Ačkoli před válkou bylo zde více obyvatelů, nastala po převratu veliká nouze 

o byty, zvláště dělnické. V  únoru 1920 povolilo ministerstvo soc. péče, společně 

s  ministerstvem veřejných prací, stavbou 3 nájemných domů. Kolaudace stavby 

nouzových domů byla dokončena ke dni 31. prosince 1925. Dne 28. září 1921 byl 

slavnostně otevřen Sirotčinec okresní péče o mládež v Kouřimi. O sirotky bylo 

postaráno obcí již od roku 1903, teprve však se vznikem republiky byl Sirotčinec 

otevřen oficiálně. Ve výborové schůzi dne 4. října 1929 byl zřízen, při Sirotčinci, Okresní 

péče o mládež Odbor matek a dětí, jemuž odevzdáno bylo jmění 2 881,81 Kč spolku 

„Jesle“, který se v tomto roce rozešel. 

„Ze všeobecné krize vzniklá nezaměstnanost dělnického lidu velmi tíživě působila 

na nedostatek jeho výživy. Ve schůzi městského zastupitelstva dne 6. prosince 1930 

vylíčena byla bída starých a nezaměstnaných osob a projednáno, aby provedena byla 

stravovací akce za spoluúčastí Červeného kříže a Masarykovy ligy veřejnou sbírku a též 

za přispění okresu a ministerstva sociální péče a aby nezaměstnaným dělníkům a 

zchudlým živnostníkům přiděleny byly podporou téhož ministerstva nouzové práce, 

poněvadž v městě zdejším napočítáno více než 50 osob bez zaměstnání. Městské radě 

dáno zplnomocnění, aby toto usnesení provedlo.“ [Kouřimská kronika] 

V roce 1931 bylo ve zdejším sirotčinci – Ústavu okresní péče o mládež -  celkem 

26 chovanců. Dvě děti chodily do opatrovny, 18 do obecné školy a 6 do školy 

měšťanské. Ve velmi chudých rodinách bylo podporováno 8 dětí roční částkou 770,- Kč.  

Okamžité výpomoci činily 320,-Kč a matkám dětí do 6 let 365,- Kč. Nezaměstnaných 

bylo v Kouřimi v roce 1931 75, které se město snažilo zaměstnat nouzovými pracemi a 

uhradit potřebné náklady. 
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K žádosti zdejší obce povolilo minist. soc. péče státní příspěvek na komunikační, 

kanalizační a sadové práce úhrnem 17 541,- Kč a město doplatilo celkem 66 373Kč 

65hal. Nezaměstnaným byly přiděleny práce: lámání kamene ve skále, tlučení štěrku, 

oprava obecních cest, kopání jam pro stromky aj. 

Sbírky pro nezaměstnané činily 2 270,- Kč. Nezaměstnaným a k práci 

neschopným dělníkům bylo v roce 1931 vydáno 640 lístků po 10,- Kč na zakoupení 

potravin.  Tyto lístky a poukázky na vánoční nadílku pro chudé děti rozdělil chudinský 

odbor nejpotřebnějším. 

V sirotčinci umístěno bylo v r. 1932 dětí 26 a bývalý chovanec, vyučený řemeslu, 

protože nemohl dostat zaměstnání.   Odbor matek a dětí, který pečoval rovněž o děti 

mimo sirotčinec, vydal jejich matkám 370,- Kč. Okresní péče umístila o prázdninách 

14 dětí chudých rodičů z Mostu a okolí ve zdejším okrese, z nichž 3 v Kouřimi. 

Na počátku roku 1932 bylo zapsáno v seznamu přihlášených 125 

nezaměstnaných. Usnesením městské rady,  v lednu toho roku, byl  proveden přesný 

soupis, který okresní úřad v Kolíně prozkoumal a  osoby nemající nárok na stravování 

vyloučil  ze seznamu  a tak počet nezaměstnaných klesl na 59, kterým byly  přidělovány 

poukázky na potraviny po 10,- Kč týdně. Ministerstvo sociální péče poukázalo městu 

50q uhlí pro nezaměstnané. Již v lednu 1932 uvažovala městská rada o nouzových 

pracích pro nezaměstnané, jakmile nastane příznivé počasí. Jednalo se v první řadě 

o úpravu chodníku za Olešeckou kapličkou na sokolském pozemku při silnici 

k Molitorovu. Po dohodě o podmínkách, jež si Sokol vyhradil a městské zastupitelstvo 

je přijalo, 22. března 1932 začaly práce.   Mzda dělníků byla stanovena na 16,- Kč 

každému denně.  Ministerstvo sociální péče povolilo na nouzové práce příspěvek 

11 000,- Kč. 

Dne 21. října 1938 uveřejnil městský úřad vyhlášku o pomoc při ubytování dětí 

i rodin přestěhovaných do zdejšího města. K této vyhlášce rozeslala místní učitelská 

jednota „Linder“, Okresní péče o mládež a Okresní osvětová sbor občanstvu 27. října 

oběžník, jímž se rodiny žádaly, „ jsou-li ochotny a) přijmout do své péče opuštěné děti 

z obsazeného území      b) poskytnouti byt vystěhovaným rodinám s dětmi c) darovati 

peněžitou pomoc nebo naturálie d) ze získaných látek zhotoviti do zásoby prádlo a šaty 
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pro opuštěné děti.“  [Kouřimská kronika] Každá rodina dostala upisovací list, v němž 

zaznamenala, čím přispívá na tuto pomocnou akci. 

Celkový výsledek byl: Do domácí péče přijato 8 rodin zdarma po 1 dítěti. 

Peněžitých darů bylo hotově  odevzdáno 3 453,- Kč  a 50 hal. a slíbeno ještě 900,- Kč 

tím, že některé rodiny se uvolily platit na děti příspěvek měsíčně 10,20 Kč, šatstva a 

prádla za 763,- Kč, látek na šaty za 200,- Kč a jiných věcí za 70,- Kč. 

V říjnu 1939 bylo povoláno do Kouřimě 14 nezaměstnaných železničních zřízenců 

ze zabraného území na práci. Vykopávali jámu u garáží na zřízení benzínové nádrže pro 

potřebu místních státních autobusů. V září a v říjnu 1938 se přistěhovaly do Kouřimě, 

ze zabraných území, 102 osoby (29 mužů, 38 žen a 35 dětí), z nichž bylo 13 rodin 

s dětmi, 6 rodin bez dětí, 8 matek s dětmi a jednotlivě 21 osoba. 

Nezaměstnaných bylo v roce 1938 105. Město pro ně opatřovalo různé práce, 

zejména při provádění dlažeb a kanalizace. V roce 1938 poskytl zdejší Dětský domov 

útulek 33 chlapcům a 19 dívkám – celkem 52 dětem. Během roku z nich 4 děti 

umístěny v rodinné kolonii, 7 v bezplatné péči, rodičům vráceno 7 dětí, do jiných 

ústavů byly přemístěny 3 děti a do učení mistrům odešlo 5 chlapců; ubylo tedy 26 dětí 

a v ústavu zůstalo 26 chovanců. Do měšťanské školy chodili 4 chlapci a 3 dívky, do 

obecné 9 chlapců a 7 dívek a do mateřské školy 1 chlapec. Mimo ně bylo v Domově 

2 letý chlapec a 14 leté děvče Udržování ústavu a úplného zaopatření všech dětí 

vyžádalo  41.855,90Kč celoročního nákladu. Toto vydání uhradily: státní subvence, 

členské příspěvky, obec a rodiče na výživné a výchovné, různé dary a sbírky, podpory 

Okresní péče o mládež aj. 

V roce 1943 byla situace  starých lidí,  neschopných práce, jejichž úspory brzy 

zmizeli a velmi brzo nebylo ani čeho vyměnit zoufalá. Nebylo hlavně dost tuků, jejichž 

příděl pro české lidi klesl až na 2 dkg týdně na osobu, i když němečtí uprchlíci a děti 

z Hitlerjugend denně dostávali krajíc chleba namazané máslem. 

Sociální odbor, v roce 1945 nově ustanovený, s opravdovou vůlí ujal se zestárlých 

a docílil krásných výsledků své práce. Na náměstí byl otevřen Klub důchodců. V roce 

1948 byl uzavřen starý špitál u kostela sv. Štěpána a proběhla rekonstrukce starobince 

pro přestárlé občany.  Nová střecha, úprava klosetů, koupelna, kanalizace 



- 18 - 

s přepadovou žumpou, nové omítky, oprava bytů pro 40 příslušníků nákladem téměř 

čtvrt milionů Kč. Subvence min. soc. péče 150. 000Kčs. Dle kronikáře, pana Josefa 

Batelky učitele v.v. „ do chudobince bývalých měšťanů zaveden nový duch a pořádek. 

Smutné jméno chudobince zapomenuto a z nově upravené budovy stával se pomalu 

domov starých vysloužilců práce“, [Kronika Domova důchodců Kouřim]. 

V roce 1948 byla zřízena mateřská škola v budově Dětského domova okresní 

péče o mládež o 4 učebnách a bytem pro školníka. V roce 1949 byla rekonstruována 

„Poradna pro matky a děti v Konrádově domě“ nákladem 51.054Kčs  se stálou 

úřadovnou Ústavu národního zdraví a ordinací. Pro děti v „duševním vývoji opožděné“ 

byla zřízena tzv. zvláštní škola o dvou odděleních po 15 žácích. 

V roce 1951 Sociální referát rozšířil dále svou péči o chovance býv. Městského 

chudobince, nyní „Domu odpočinku“. A protože vaření působilo přestárlým chovancům 

obtíže a bylo pro mnohé i nehospodárné, bylo zavedeno pro všechny celodenní 

stravování, které se podle dochované kroniky „ velmi osvědčuje“ [Kouřimská kronika]. 

V roce 1951 byly velké změny ve zdravotní péči.  „Zdravotní referát převzala po 

Kateřině Hodkové Marie Kudláková. Opatřením, které má zvýšiti lékařskou péči o zdraví 

pracujících a umožniti lékaři, aby mohl více času věnovati nemocným v domácím 

ošetření, jest otevření lékárního střediska Ústavu národního zdraví v Kouřimi. Bylo 

zřízeno v jednopatrovém domě v Malotické ulici, jako pobočné ambulatórium okr. 

národa pojišťovny v Kolíně. Ordinují v něm tři lékaři MUDr. Emilián Jirásek, jako lékař 

vedoucí, MUDr. Ant. Franc a MUDr. Svatopluk Řehák. Ordinují nepřetržitě od 6 hodiny 

ranní do 18 hodin večer. Střídají se po čtyřech hodinách a po službě ve středisku jedou 

za pacienty upoutanými na lůžko a věnují se své práci. Zdravotní obvod je rozsáhlý. 

Středisko bylo otevřeno 4. června. Jest nařízeno vším, co slušná lékařská ordinace míti 

má. Nepostrádá ani dobrého rentgenového přístroje. Jako pomocnice lékařů pracují 

ve středisku dvě sestry zdravotní služby. Nemocní mají jistotu, že vždy najdou lékaře, 

zatím co se dříve stávalo, že lékař byl narychlo odvolán k pacientovi a ostatní museli 

v ordinaci čekat, dočkali-li se vůbec. Ve středisku bude zřízeno i ambulatorium pro 

ošetření zubů a pobočka okres.ambulatoria pro plicní choroby, v níž bude ordinovati 

odborný lékař těchto chorob.“ [Kouřimská kronika] 



- 19 - 

Velice mě překvapilo, že kronikář, pan Josef Batelka, ač sám učitel ve výslužbě, 

píše ve své kronice, na jednom místě, o starých lidech jako o „invalidech práce“. V roce 

1957 převzal Městský Domov důchodců do své péče Okresní národní výbor v Kolíně.  

Kolem roku 1961 byl stávající Domov důchodců spojen se sousedním domem a 

došlo k rozšíření Domova důchodců a tím i ke zvýšení počtu uživatelů na 50 obyvatel.  

V roce 1977 byl uveden, po předchozí rekonstrukci, do provozu Dům 

s pečovatelskou službou a rozšiřování sociálních služeb pokračovalo dál, výstavbou 

a v roce 2004 otevřením nového Domu s pečovatelskou službou Barborka, v témže 

roce otevřením Azylového bydlení pro sociálně potřebné a v roce 2005 otevřením nově 

postaveného Domu s chráněnými byty Dobropolská. Byla také zavedena terénní 

pečovatelská služba pro obyvatele Kouřimi a přilehlých obcí. V roce 1994 předal již 

bývalý Okresní výbor Domov důchodců, nyní již Ústav sociální péče, zpět do vlastnictví 

města.  
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2.3 Sociální služby v současnosti 

Uživateli sociálních služeb v Kouřimi jsou občané města, rodiče občanů města, 

občané z dobrovolného svazu obcí Kouřimsko a pro Domov pro seniory občané České 

republiky.  

V současné době je Město Kouřim hlavním poskytovatelem sociálních služeb ve 

městě, a to Pečovatelské služby, Domova pro seniory, Domu s pečovatelskou službou 

Barborka, Azylového bydlení pro mladé a Domu s chráněnými byty Dobropolská. 

Dále je zde místní organizace Svazu tělesně postižených a Domov se zvláštním 

režimem G-help. 

2.3.1 Terénní pečovatelská služba 

„Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních 

sociálních služeb vyjmenované úkony. 

Služba podle 1. odstavce obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.“ [Zákon č. 108/2006] 

Pečovatelská služba řeší sociální situaci občanů, kteří jsou v základních životních 

úkonech soběstační, ale při zajištění některých potřeb potřebují pomoc z důvodu věku, 

zdravotního stavu a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. 

Pečovatelská služba je poskytována starým občanům a těžce zdravotním postiženým 

občanům, kteří nejsou schopni obstarat nutné práce v domácnosti a mají těžkosti 

dopravit se samostatně k lékaři. 
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Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnosti klientů a v Domě 

s chráněnými byty Dobropolská. V rámci pečovatelské služby jsou nejčastěji využívané 

donášky obědů, donášky nákupů, praní prádla, včetně žehlení, úklid v domácnosti a 

doprovody k lékaři v Kouřimi, Kolíně a Českém Brodě. Pečovatelská služba zajišťuje 

rozvážku obědů i ve dnech pracovního klidu. 

Pečovatelská služba získala v rámci projektu „Stop nejistotě ve stáří“ v roce 2006 

finanční prostředky na nákup vozidla. Toto vozidlo se stále využívá pro rozvozy obědů, 

nákupy a dopravu klientů k lékaři. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc pro obyvatele 

Kouřimi, Dobrého Pole a Klášterní Skalice. 

Pečovatelskou službu nyní využívá 84 klientů, z toho, kupříkladu, dovážku obědů 

využívá 68 klientů pečovatelské služby. Pečovatelskou službu města Kouřimi řídí 

vedoucí pečovatelské služby. Služby zajišťují 2 pečovatelky a řidič. 

2.3.2  Chráněné byty Dobropolská 

V Kouřimi je dům s chráněnými byty pro staré a zdravotně postižené občany, 

kteří jsou soběstační a jsou schopni vést samostatný život. Budova byla dokončena 

v roce 2005. Je zde 18 bytů, 16 bytů 1+1 a 2 garsoniéry. Současná kapacita je 19 

obyvatel, v současné době plně využita. Nájemníkům chráněných bytů je, podle jejich 

potřeby, smluvně poskytována pečovatelská služba.  

2.3.3 Azylové bydlení 

„Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v 

nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Služba podle 1. odstavce obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.“ [Zákon č. 108/2006] 
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Po přestěhování uživatelů Domu s pečovatelskou službou do nové budovy v roce 

2004 se stávající Dům s pečovatelskou službou začal měnit na azylové bydlení pro 

mladé, po dobu překonávání tíživé bytové nebo sociální situace. 

V objektu je 10 malometrážních bytů se společným hygienickým zázemím a 

2 byty 1+1 s vlastním hygienickým zařízením. V současné době je již jen jeden byt 

využíván klientem Domu s pečovatelskou službou, který odmítl přestěhování 

do nového Domu, a zbytek bytů je azylových.  

2.3.4 Dům s pečovatelskou službou Barborka 

V roce 1977 byl po rekonstrukci staré budovy v Pražské ulici zahájen provoz 

Domu s pečovatelskou službou. V objektu bylo 11 malometrážních bytů, sociální 

zázemí bylo společné. Celá kapacita zařízení byla plně seniory z Kouřimi a blízkého okolí 

plně využívána až do roku 2004.  

V roce 1996 byla dokončena výstavba nového Penzionu pro důchodce. 

V bezbariérové budově s výtahem je 16 bytů pro jednotlivce a 5 bytů pro manželské 

dvojice. Byty jsou moderní s vlastním hygienickým zařízením a kuchyňským koutem.  

Kapacita je 26 obyvatel, v současnosti Dům využívá 24 obyvatel. V roce 2007 byl 

Penzion s pečovatelskou službou přejmenován na Dům s pečovatelskou službou 

Barborka.  

Byty v Domě s pečovatelskou službou Barborka jsou byty zvláštního určení podle 

předpisu č. 102/ 1992 Sb. Pro nájemníky v Domě s pečovatelskou službou je, podle 

potřeby, smluvně zajištěna pečovatelská služba např. donáška obědů, nákupy, 

doprovod k lékaři, praní prádla, včetně žehlení a úklid v domácnosti. 

2.3.5 Domov pro seniory 

„V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. 
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Služba podle 1. odstavce obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.“ [Zákon č. 108/2006] 

V roce 1894 zakoupila Občanská záložna dům v Pražské ulici č.p. 95 za 5.900,- 

zlatých a rok na to, zadala staviteli Židlickému opravu, za v hodnotě 8.438 zl a 16 kr. 

V roce 1898, na oslavu 50. let vlády císaře Františka Josefa věnovala budovu městu 

Kouřimi. Chudobinec byl určen pro chudé staré občany města Kouřimi, kteří ale 

nepotřebovali být umístěni v Městském špitále. V roce 1910 zde bydlelo 20 chovanců.  

Již v roce 1928 městská rada připravovala rozšíření chudobince o sousední 

budovu č.p. 481, k čemuž ale v té době nedošlo. V roce 1948 prošel dům, již 

přejmenovaný na „Starobinec pro přestárlé občany“ , výraznější rekonstrukcí a počet 

obyvatel se zvýšil na 40. Od roku 1951 se chudobinec přejmenoval na „Dům 

odpočinku“. Později, od roku 1958 „Domov důchodců“ a jeho kapacita se zvýšila, kdy v 

roce 1961 zde bylo ubytováno 50 důchodců a pokoje byly tří a čtyřlůžkové.  

Kolem roku 1960 došlo konečně k rozšíření Domova důchodců o sousední 

budovu č.p. 481. Od roku 1961 byly budovy spojeny i vnitřní chodbou, ale ke spojení 

pod společné č.p. 95 došlo až roku 1968, i když požádáno o bylo již v roce 1962, kdy 

došlo k uzavření vchodu do č.p. 481 a tím k sloučení budov.  

V průběhu dalších let docházelo k další modernizaci zařízení. Byly rekonstruovány 

koupelny, v roce 1973 došlo k výměně oken a další rok byla opravena fasáda. V roce 

1978 bylo konečně zavedeno i ústřední topení, takže odpadla povinnost denně 
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zatápět, udržovat teplo a také, hlídat, aby nedošlo k požáru, což, vzhledem k tomu, že 

v noci nebyla služba a museli to ohlídat obyvatelé Domova pro seniory, bylo 

namáhavé.   

A protože Domov důchodců stál, a stále je, v památkové zóně, každá  úprava 

zevnějšku musela projít schválením památkové péče, které řekly své připomínky, které 

musely být dodrženy. Další větší rekonstrukce vnitřních prostor proběhla v letech 

1994- 1995.  

V průběhu let se také stále měnil název zařízení. Nejprve to byl Chudobinec 

královského města Kouřimi, později Starobinec, Domov pro přestárlé, Dům odpočinku, 

Domov důchodců a v závěru Ústav sociálních služeb. V roce 2007 byl Ústav sociálních 

služeb přejmenován na Domov pro seniory u Pražské brány.  

V současné době je zde 16 pokojů, z toho 4 jednolůžkové, 5 dvoulůžkových  a 7 

třílůžkových. Mimo pokoj mohou obyvatelé užívat společné prostory s ostatními 

klienty : 

- jídelnu s televizí 

- knihovnu 

- vstupní halu s posezením 

- odpočinkové kouty 

- koupelny a toalety 

- zahradu s posezením a altánem 

Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, 

praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení. Pokoje nemají 

vlastní sociální zařízení, ve většině pokojů je umyvadlo s tekoucí vodou. V budově jsou 

tři koupelny, z nichž jedna má mechanický polohovací zvedák pro imobilní klienty. 

V každé koupelně je pojízdná sprchovací židle.  

V přízemí jsou ubytování klienti, kteří vyžadují zvýšenou péči a stálý dozor. Tato 

část je zcela bezbariérová. V patře jsou pokoje pro soběstačné klienty. Polovina patra 
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je bezbariérově upravena, k dispozici je výtah. Kapacita zařízení je 35 klientů. Stále plně 

využitá. V současné době je v Domově umístěno 30 žen a 5 mužů. 

O klienty se stará 1 vedoucí, 5 zdravotních sester a 6 pečovatelek v nepřetržitém 

provozu, 1 pečovatelka na denní směnu, uklízečka, pradlena a údržbář. 

2.3.6 Vývařovna DpS  

Součástí Domova je i vývařovna, kde se připravuje celodenní strava pro klienty 

Domova pro seniory, ale také obědy pro klienty Pečovatelské služby, zaměstnance DpS 

a Města, kouřimské důchodce, pro kouřimské firmy, mateřskou školu v Třebovli a pro 

obyvatele Třebovle, kteří si zajišťují vlastní dovoz.  

Tato vývařovna vznikla společně se vznikem tehdejšího městského chudobince, i 

když to byla patrně jen skromná kuchyň, kde si chovanci mohly uvařit sami. Celodenní 

strava bylo obyvatelům poskytována až od roku 1951, kdy začaly být dováženy obědy 

ze školní kuchyně a o ostatní jídlo se, patrně, postaraly sloužící sestry.  

Velká celková rekonstrukce proběhla v roce 1966, kdy, společně s novými 

obklady a podlahou, bylo zakoupeno i nové vybavení a v roce 1967 bylo vydáno 

povolení k trvalému užívání kuchyně, které zabezpečovalo celodenní stravu pro 

všechny obyvatele Domova důchodců.  

Po zavedení terénní pečovatelské služby s možností rozvozu obědů, začala 

kapacitu kuchyně využívat i pečovatelská služba. Další rekonstrukce proběhla v roce 

1985. V současné době probíhá další modernizace kuchyně, podle současných 

požadavků. Maximální kapacita vývařovny je 150 obědů. Průměrně se zde, v současné 

době,  připraví každý den 110 obědů. Kapacita kuchyně se tedy využívá z 73,3%.  Ročně 

se zde připraví okolo 64 tisíc jídel pro obyvatele Domova pro seniory a  přes 25 tisíc 

obědů pro další odběratele. Vývařovna vaří i ve dnech pracovního klidu. 

Klienti DpS, pečovatelské služby, kouřimští důchodci a zaměstnanci DpS mohou 

brát obědy každý den, firmy v pracovní dny. V současné době služeb vývařovny využívá 

68 klientů pečovatelské služby, 28 klientů si chodí pro obědy v rámci obědů pro 

důchodce, Třebovle vozí pro své seniory 9 obědů a 10 obědů pro mateřskou školu, 
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firmy si berou 16 obědů. Pro zaměstnance se průměrně denně v pracovním týdnu 

připraví 10 obědů.  

V současné době zde pracuje vedoucí kuchyně, 2 kuchařky ve směnném provozu 

a pomocná kuchařka.  
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3  Praktická část 

Tato práce má za úkol seznámit se znalostí a spokojeností obyvatel Kouřimi se 

sociálními službami, které město Kouřim nabízí, se spokojeností klientů 

s Pečovatelskou službou a se znalostí dalších služeb a se spokojeností obyvatel Domova 

pro seniory se službami a také se znalostí dalších sociálních služeb v Kouřimi. 

Pro zjišťování obeznámenosti a spokojenosti občanů města se sociálními 

službami, vzhledem k tomu, že nebyl znám stav znalostí a spokojenosti, byly zvoleny 

kvantitativní výzkumné metody.  

Z důvodu bližší neznalosti problematiky také nebyly stanoveny žádné hypotézy.  

Pro práci v terénu, s obyvateli Kouřimi a s klienty Pečovatelské služby byly 

zvoleny dotazníky, pro klienty Domova pro seniory polostrukturovaný rozhovor.  

Výběr respondentů byl zvolen pro každý druh šetření jiný.  

3.1 Sociální služby a občané Kouřimi 

Jak již bylo uvedeno, v Kouřimi je, jako sociální služby pro občany města, 

zavedena terénní pečovatelská služby, Dům s pečovatelskou službou Barborka, Dům 

s chráněnými byty Dobropolská, Azylové bydlení, Domov pro seniory a obědy pro 

důchodce.  

V současnosti, k 1. 1. 2010, má město Kouřim 1828 obyvatel, z toho 877 mužů a 

951 žen. Průměrný věk je 41,3 let. Viz Přílohy, příloha č. 3 tabulka č. 1, příloha č. 4 graf 

č. 1 - č. 5. 

Ve věku 65+ bylo, k 31. 12. 2009, 298 obyvatel, z toho 190 žen a 108 mužů. 

Viz Přílohy, příloha č. 4, graf č. 13. 

3.1.1 Obeznámení občanů se sociálními službami ve městě 

V rámci zjišťování obeznámení občanů Kouřimi se sociálními službami ve městě 

bylo provedeno dotazníkové šetření u obyvatel Kouřimi a lidí, kteří přímo v Kouřimi 

nebydlí, ale v Kouřimi pracují, nebo s ní mají blízké vztahy.  
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Dotazník byl anonymní, první tři otázky byly identifikační. Dále bylo 12 otázek, 

byly použity uzavřené i otevřené otázky, byly použity i filtrační otázky. Viz Přílohy, 

příloha č. 1 – Dotazník „Obeznámenost se sociálními službami“ 

Výběr respondentů byl náhodným výběrem, kritériem pro respondenty bylo 

pouze bydliště, nebo místo zaměstnání Kouřim. V případě zaměstnání v Kouřimi to bylo 

zaměstnání v Kouřimi po dobu delší 4 let. Viz Přílohy, příloha č. 4  graf č. 7. 

V rámci dotazníkového šetření bylo rozdáno 50 dotazníků, které byly rozdány 

respondentům přímo autorkou práce. Všichni respondenti dostali stejné instrukce 

k vyplnění.  

Respondenti měli odpovědět na své znalosti ohledně sociálních služeb v Kouřimi 

a na své zkušenosti se sociálními službami.  

5 respondentů nebylo obyvateli Kouřimi.  

6 respondentů byli muži, 8 respondentů bylo ve věku 20-49 let, 25 ve věku 50 – 

69 a 17 ve věku 70+.  Viz Přílohy, příloha č.  4,  graf č. 8 a č. 9. 

Z 50 rozdaných dotazník, se jich 48 vrátilo, z nich bylo 7 vyřazeno pro neúplné 

vyplnění. Zbývajících 41 vrácených dotazníků bylo vyhodnoceno. Viz Přílohy, příloha 

č. 4,  graf č. 6. 

3.1.2  Znalost občanů s nabídkou sociálních služeb 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 2 respondenti neví  jaké sociální služby 

město Kouřim nabízí, ostatní odpověděli, že vědí.  Nejvíce odpovědí bylo ohledně 

znalostí pečovatelské služby, kdy nejvíce respondentů odpovědělo, že vědí, že 

v Kouřimi je pečovatelská služba, dále nejčastěji znali Domov pro seniory a Dům 

s pečovatelskou službou. Viz Přílohy, příloha č.  4,  graf č. 10 a 11. 

3.1.3  Spokojenost se sociálními službami 

Vzhledem k tomu, že obyvatelé sice mají nějakou představu o rozsahu sociálních 

služeb, ale tím to končí, běžní obyvatelé Kouřimi se nemohou objektivně vyjádřit ke 

spokojenosti se službami.  
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Ale myslí si, že jsou klienti sociální služby spokojeni, protože jinak by se to 

dozvěděli od ostatních.  

3.2 Pečovatelská služba města Kouřimi  

3.2.1 Uživatelé Pečovatelské služby 

V současné době užívá pečovatelskou službu města Kouřimi 84 uživatelů, jedná 

se o občany Kouřimi, Dobrého Pole, Klášterní Skalice. Viz Přílohy ,příloha č.  4,  graf 

č. 13. Z toho je 17 mužů a 67 žen. Viz Přílohy, příloha č.  4,  graf č. 14. Pečovatelská 

služba jim zajišťuje donášky obědů, donášky nákupů, praní prádla, včetně žehlení, úklid 

v domácnosti a doprovody k lékaři v Kouřimi, Kolíně a Českém Brodě.  

Pro výzkum bylo zvoleno dotazníkové šetření mezi klienty Pečovatelské služby a 

to zejména u těch klientů, kteří pečovatelskou službu využívají pravidelně a častěji.  

Dotazník byl anonymní, první tři otázky byly identifikační. Dále bylo 8 otázek. Byly 

použity uzavřené i otevřené otázky, byly použity i filtrační otázky. Viz Přílohy, příloha 

č. 2   – Dotazník „Spokojenost s pečovatelskou službou“. 

Výběr respondentů byl náhodným výběrem, kritériem pro respondenty bylo 

pouze užívání pečovatelské služby Kouřim. 8 respondentů byli muži, 22 žen. Všichni ve 

věku 65+, všichni obyvatelé Kouřimi.  Viz Přílohy ,příloha č.  4,  graf č. 15. 

V rámci dotazníkového šetření bylo rozdáno 40 dotazníků, které byly rozdány 

respondentům prostřednictvím pečovatelky. Všichni respondenti dostali stejné 

instrukce k vyplnění.  

Bylo rozdáno 40 dotazníků. Všechny se vrátily, ale 10 dotazníků bylo vyřazeno 

pro neúplné vyplnění. Viz Přílohy, příloha č.  4,  graf č. 16. 

Některým klientům vadilo, že dotazník je anonymní a podepsali jej.  

3.2.2  Spokojenost s Pečovatelskou službou 

S výjimkou 1 respondentky jsou všichni s pečovatelskou službou spokojeni, chválí 

vlídnost a ochotu pečovatelek. Viz Přílohy, příloha č.  4,  graf č. 17. 
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Po zjišťování, proč je jedna respondentka nespokojena s pečovatelskou službou 

vyšlo najevo, že těsně před dotazníkovým šetřením měla klientka konflikt 

s pečovatelkou, která odmítala splnit požadavky klientky, které byly nad rámec 

stanovené smlouvy. Navíc to byl úkon, který byl pro danou pečovatelku velmi fyzicky 

náročný.  

Další respondent upozornil na občasný problém se studenými obědy, vzhledem 

k tomu, že ne všichni si obědy přebírají přímo od pečovatelky a ta je potom nechává na 

chodbě před bytem klienta, pokud jí tento nedá od bytu klíče, je možné, že obědy, než 

je klient převezme, mohou být studené. Klient nabízí jako alternativu použití 

termoobalů na obědy. Ovšem nádoby na obědy si každý klient volí sám, takže pokud 

chce klient využívat termoobalů na obědy, nic mu v tom nebrání, aby si je zakoupil.  

Dalším šetřením, v Kostelci nad Černými Lesy, vyplynulo, že v rozvážkovém voze 

nemají termobox, proto nakoupili termoobaly, a navíc v době, kdy jim Městský úřad 

přidělil na nákup termoobalů peníze. Jeden termoobal stojí cca 1.000,- Kč. Za pronájem 

termoobalů platí klienti 2,- Kč/ den. Pečovatelská služba Kostelec n. Č. Lesy má 40 

registrovaných klientů, kteří si denně odeberou 30 obědů. Domov pro seniory Kostelec, 

který zajišťuje PS Kostelec nakoupil 80 termoobalů. Obědy pro PS Kostelec zajišťuje 

místní střední škola. Termoobaly mají všichni odběratelé obědů.  

Při počtu odběratelů obědů z DpS Kouřim, by bylo zapotřebí zajistit cca 250 

termoobalů. Při ceně jednoho termoobalu je toto nereálné. Navíc PS Kouřim má ve 

svém dovážkovém autě termobox.  Takže jak bylo již uvedeno, pokud některý z klientů 

by si přál dovážet obědy v termoobalu, nic mu nebrání v možnosti si jej zakoupit a 

využívat jej.  

3.2.3 Znalost dalších sociální služeb v Kouřimi 

Při zjišťování znalostí dalších sociálních služeb v Kouřimi vyšlo najevo, že více než 

polovina klientů pečovatelské služby nemá žádné znalosti o jiných sociálních službách a 

to z důvodu, že oni je v současné době nevyužívají a proto je to nezajímá. Viz Přílohy, 

příloha č. 4, graf č. 18 a 19. Až budou potřebovat rozšíření stávající služby, nebo 
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změnu, tak vědí na koho se mají obrátit, ale v současnosti to není problém, kterým se 

chtějí zabývat.  

Ostatní, v otázce o dalších službách, kteří odpovídali, že jiné sociální služby znají, 

uváděli jen další úkony pečovatelské služby a ne sociální služby. 1 respondent 

odpověděl, že nezná rozsah dalších služeb, a že mu chybí informace o možném 

rozšíření stávajících služeb. Tato stížnost na nedostatek informací byla ojedinělá. 

Vzhledem k tomu, že každý klient pečovatelské služby má svého klíčového 

pracovníka, u kterého má možnost rozšíření služeb domluvit a k tomu, že každý klient 

pečovatelské služby, společně se smlouvou dostává, v příloze, kompletní nabídku 

pečovatelské služby, a před uzavřením smlouvy, při sociálním šetření vedoucí 

pečovatelské služby každého klienta osobně navštíví, společně s budoucím klíčovým 

pracovníkem, kdy klientovi podá vyčerpávající informace, a ještě se v průběhu šetření 

zájemce několikrát ptám zda podané informace pochopil, jedná se patrně o špatně 

přečtenou přílohu smlouvy a nezájem žadatele při sociálním šetření. 

Navíc, informace o sociálních službách, které město Kouřim poskytuje, je trvale 

umístěna na vývěsce ve vchodu na radnici, v DpS, DPS Barborka, na internetových 

stránkách Města a pravidelně se zveřejňují v Kouřimském zpravodaji.  

Ostatní respondenti odpověděli, že se jim rozsah služeb zdá dostačující a 

informace mají. Na otázku, co by doporučili pro další zlepšení sociálních služeb téměř 

všichni, vyjma rozezlené respondentky a respondenta žádající pronájem termoobalů,  

odpověděli že nic, že jsou spokojeni, jsou rádi, že tato služba je v Kouřimi dostupná a 

chtějí, aby se stávající úroveň služeb udržela.  

3.2.4 Využití Pečovatelské služby 

K 1. 1. 2010, bylo ve věku 65+  298 obyvatel, z toho 190 žen a 108 mužů. 

Pečovatelskou službu v současnosti využívá 84 klientů, což znamená, že pečovatelskou 

službu využívá 28,18% obyvatel města Kouřimi nad 65 let.  

Z toho je 17 mužů a 67 žen. Viz Přílohy, příloha č. 4,  graf č. 20. 
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Je tedy zřejmé, že klienty, kteří využívají pečovatelskou službu jsou téměř  z 80% 

ženy. Nejčastěji se využívá dovoz obědů a doprovod k lékaři. Dovoz obědů využívá 69 

klientů tj. 81% klientů pečovatelské služby.  

3.3 Domov pro seniory  

3.3.1 Obyvatelé Domova pro seniory 

Již bylo uvedeno, že v Domově pro seniory žije 35 klientů, 5 mužů a 30 žen. Z nich 

je 11 Kouřimáků. Ovšem vzhledem ke zdravotnímu a duševnímu stavu obyvatel 

Domova pro seniory nebylo možno provést dotazníkové šetření, nemělo by ten 

správný účel, protože polovina dotazovaných by vůbec nepochopila smysl otázky a 

další část nebyla, do svého příchodu do Domova, obyvatelem Kouřimi.  

Proto v Domově pro seniory bylo provedeno šetření polostrukturovaným 

rozhovorem se třemi klientkami, u kterých byl názor, že jejich odpovědi budou 

smysluplné a u ostatních klientů anketou. 

Výběr těchto respondentek byl zvolen kritérii, že buď se v Kouřimi narodily, nebo 

zde žily před svým umístěním do Domova pro seniory po dobu delší než 30 let. 

A dalším kritériem bylo, že pochopí účel a smysl otázek. S ostatními klienty byla 

provedena anketa. Byly jim kladeny otázky ohledně spokojenosti s Domovem pro 

seniory. Bylo hovořeno se všemi klienty Domova pro seniory. 

3.3.2 Rozhovory s klientkami Domova pro seniory 

1. rozhovor 

Žena, 89, let 

Dobrý den, paní S. Jsem tady, jak jsme se spolu domlouvaly kvůli tomu rozhovoru. 

Potřebuju se vás zeptat, ohledně Kouřimi, jestli jste před tím, než jste sem 

nastoupila, využívala nějakou sociální službu, tady v Kouřimi, jestli víte, co tady 

vlastně je, jaké služby. A tady v Domově, co to, že jste k nám nastoupila a jak jste 

tady spokojená, jesli byste měla něco ke zlepšení, nějaký nápad, nebo připomínku. 

Jo? Souhlasíte? 
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Jistě. 

Já se přisunu k Vám blíž a začneme.  Vy jste Kouřimačka od narození? Vy jste se tady 

narodila? 

Ne, ne, ne, od deseti let.  

A před tím jste byla? 

Doma, než mi umřeli rodiče.  

To jo, ale kde jste se narodila? 

V Radimku, u Cerhýnek.  

A pak se sem rodiče přestěhovali? 

Ne, oni měli oba tuberkulozu, oba dva a postavili si domek, hezkej, a ani ho neužili a 

umřeli oba dva. Maminka před Vánoci a tatínek po Vánocích. A tatínek věděl, že 

umřou a tak si to tady vyjednal v sirotčinci. Protože kam bysme šli, byli jsme tři. Dva 

bratři, eště. Tak jsem tady byla od těch deseti let. V sirotčinci. 

Aha, a teď dělají oslavy sirotčince. 

No, četla jsem to.  

Protože je osmdesát let od založení.  

Devadesát. 

No, máte pravdu. A pak jste šla do učení?  

Pak jsme šla do Prahy, do koloniálního obchodu se učit. Tam jsem byla dva roky a 

pak jsem řekla pánovi, Jíra se jsmenoval, kam budu chodit do pokračovačky? A on mi 

povídal, na co bys potřebovala pokračovačku? Budeš prodávat, a je to. Služku si ze 

mě udělal. Tak jsem napsala strejčkov, aby mi teta, ona byla švadlena, po mamince 

nějaké šaty, přešila, že nic nemám na sebe a on se tam objevil a povídá, pudeš k 

nám, oni měli hospodu, děti neměli. Tak jsem šla k nim. 

A kam? 

Do Lipan, na Lipanech ….... tajde.............a, to byl koncentrák. 
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Jak to? 

To byli... to nebyli lidi. Jak to byl tatínkův bratr.............Ona tam nměla plno chlapů 

věčně.............no, věčně...........a................................ 

Já jsem si říkala, co to, že si vás nevzali rovnou k sobě, když rodiče zemřeli. 

No......... 

Tak ono možná lepší. 

(dlouhé ticho) to jsem si tam užila........... Byla jsem tam rok a neměla jsem ani 

kabát, ani nic, chodila jsem naboso, i v zimě. 

Kolik Vám bylo? 

No, deset.  

Když jste šla k tomu.. 

No, když mi umřeli rodiče. 

To jo, ale když jste šla k tomu bratrovi? Kolik Vám bylo? K tomu strýci, tak. 

No, tak to mi mohlo být ( chvíle přemýšlení) ..tak patnáct roků? No, tak patnáct asi. 

A přišli tam za mnou sze sirotčnice, pani, dozvěděli se, že jsem tam,......tak přišli 

se.......... a když viděli v jakom jsem stavu....tak......nic neříkala.......a přšla 

podruhý.........a povídala jestli bych chtěla jít sloužit. No, já byla šťastná.........že se 

dostanu..........že se odtamtaď dostanu (pláč)..............no, tak jsem sloužila. Byla jsem 

u Brejchů, on sem za mnou chodí Mirek, ale teď ne, ona mu umřela paní. A tam jsem 

byla jak doma. Úplně jak doma.  No, a tam jsem si našla muže, on tam byl řezník. 

Takže nakonec to bylo dobrý. 

No, pak jsem se vdávala, no to mi bylo asi osmnáct roků, víc ne. No, ….....(Velmi 

dlouhá odmlka) 

Dobře,  teď se ještě vrátím k tomu, k těm službám. VY jste pak byla doma, pak jste 

šla do důchodu, vy jste měla doma nějakou pečovatelskou službu? Chodil k Vám 

někdo, nebo ne? Nebo jste se pak rozhodla, že byste chtěla jít sem k nám? 

No, já byla doma, ale to mi bylo osmdesát pět roků. Když jsem sem šla. 



- 35 - 

No, já vím, ale do tý doby jste potom nic neměla? 

Ne ne. 

Nechodili k Vám s obědama, nebo pomáhat a tak? 

Ne, no pak jsem měla nemocného muže...................(dlouhá odmlka, pláč), no a pak 

jsem tam byla sama. A tem rok jsem tam byla úplně sama. Oni přišli z práce večír, 

byli rádi že jsou doma, tam nešli celý den.  

No, tady jste mezi lidma, alespoň když chcete.  A jinak tady jste spokojená? 

Jsem, abych řekla pravdu. 

No, ono všechno má svoje pro a proti. 

Jo, jsem tady sama na pokoji, zatím se obsloužím, dojdu si na ten záchod, 

no,..............(dlouhá pomlka) a  snad tady skonám. 

No, na to je ještě čas. 

Už moc ne. 

Vždyť tady jsou starší. 

No to jo, ale já už jsem živá mrtvola. 

Jaká živá mrtvola? 

No, pořád tady ležím a čekám až mi dají najíst.  

Ale na jaře se to zlepší. Můžete dělat na zahradě, budeme sázet kytky do truhlíků 

zase. 

No na to už se těším.  

A ještě se zeptám, zase se vrátím k těm službám, víte jaký jsou sociální služby tady v 

Kouřimi? Mimo nás? 

No, byly pečovatelky, ale k nám nikdo nechodil, tak já nevím, ale byly pečovatelky. 

Ty jsou pořád a něco dalšího? 

Tak to už nevím.  

Ale víte, že tu byl chudobinec, jak jsme teď my, pak sirotčinec a u kostela špitál? 
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Jo, já jsem znala ve špitále ty Bergrovi, měli kluka, toho já pamatuju.  Ale teď další 

nevím.  

To nevadí, tohle stačí. Tak vám děkuju za čas a za pomoc. 

Víte, vlastně, já jsem vyrostla v sirotčinci a umřu v chudobinci. 

 

2. rozhovor 

Žena, 75 let 

Dobrý den, paní T. Jak jsme se domlouvaly na ten rozhovor ohledně sociálních 

služeb v Kouřimi.  Tak  se  Vás  dnes  budu ptát. Je to do té mé práce, jak jsme vám 

říkala. 

Tak, paní T. já se Vás chci zeptat. Vy jste Kouřimačka? 

No. 

Od narození?  

Ne, ne, nenene. Já jsem přišla v 1956, na padesát pět. 

V padesátým pátým? Vy jste se sem provdala? Nebo jak to? 

No, naši byli v pohraničí a tam jsem si namluvila, on tam byl na brigádě, a za chvilku 

jsme se brali (smích) 

Dobře. Já se Vás ještě zeptám, víte jak tady byl špitál u kostela? 

To už ne. 

To už nebyl? Já totiž nemůžu nikde zjistit kdy zaniknul, jak zaniknul. Dobře, jenom se 

zeptám, tady v Kouřimi jsou nějaké sociální služby, Víte jaký? 

A víte, že nevím? 

Nevíte? Nevyužívala jste. Než jste přišla sem do Domova, tak jste neměla třeba 

pečovatelskou službu? 

Ne, nic.  

Jenom jste potom rovnou přišla k nám? Jo? 
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No, to mi zařídili kluci.  

Já vím, protože jste nemohla být sama doma už potom.  

Protože jsem padala.  

No, protože jste tam byla sama, tak kdyby jste spadla a zranila se, tak by Vám nikdo 

nepomohl.  

No, to ne. 

A tady jste spokojená, v pořádku všechno?  

Jsem, (odmlka) jídla dost, (odmlka) jenom akorát, je tady taková nuda. Není co 

dělat. Teď když tady není Dáša.  

No, jo, když Dáša teď čeká dítě, tak je doma, ale měla by sem přijít místo ní, zatím, 

Miládka, pokud to dobře dopadne. Ale ještě se chci zeptat, jestli víte, jak tady jsou 

ty další sociální služby, jestli něco o tom víte? 

Ne nevím nic.  

Takže co se týká pečovatelské služby a chráněných bytů, o tom nic nevíte? 

Ne. Jenom jsem vyžívala mandl. 

No, ale to není sociální služba, to byla ta Osvobozená domácnost. 

Já ani nevím, že by tady něco bylo. 

Dobře.  Takže jestli to bude všechno, tak Vás už nechám v klidu. Za chvíli bude 

svačina.  A zatím Vám moc děkuju za spolupráci.  

 

3. rozhovor 

Žena , 69 let 

Dobrý den, paní S.jak jsem s vámi domlouvala ten rozhovor, tak ho dneska uděláme. 

Já se Vás budu na něco ptát a pak si to přepíšu. Jenom se Vás teď na něco zeptám, 

Jo? 

Jo.( ticho) 
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Vy jste Kouřimačka od narození? 

(Ticho……..) Ano. 

Narodila jste se tady? 

smích….. 

Fajn. Protože dělám práci ohledně sociálních služeb v Kouřimi. Tak se budu ptát. Vy 

jste využívala sociální služby v Kouřimi? 

(Dlouhé ticho) 

Nějakou. 

(Ticho)  Nooooooo. 

A jakou? Víte co jste měla za službu? 

(Ticho) 

Než jste přišla sem? 

(Ticho) Já nevím teda. 

A než jste přišla sem, do Domova, kde jste bydlela? 

No, (ticho) tady….( velice potichu) 

Cože? 

Tady. 

Kde, tady? 

V Kouřimi………….(ticho) 

No, to jo, ale kde? Kde v Kouřimi? 

(Ticho) No, …….jak bych to řekla……..(dlouhé ticho) ..ehm……. bydlela jsem……….to 

bylo,…………. to jsem bydlela tady,………….. tajdle,………… na druhou stranu………. 

Víte jak se to jmenovalo? 

No, jak to, tady………………..bydlela jsem, ……………..ňa 

Vy jste bydlela na Dobropolce, ne? 
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( Dlouhé ticho) …..na Dobrovolce? No? 

V chráněných bytech jste bydlela. 

Jo, jo. (radostně) (smích) 

No, a k tomu jste měla pečovatelskou službu. Jo? 

(Ticho) 

A co pro vás dělala, pečovatelská služba? 

(Dlouhé ticho) No, já nevím………..normálně……..co dělala? 

Já nevím, každý má něco  jiného. 

Já jsem ne to, jako……..(dlouhá odmlka)to teda……… 

No? Nosila Vám Jana obědy? 

(Ticho) Možná. 

No? 

Jana? No? Jana? No jo, (radostně) 

A k doktorovi Vás taky vozila, ne? 

Ne? 

A kdo Vás vozil k doktorovi? 

Já jsem chodila sama. 

Sama jste chodila k doktorovi? A Jana Vám vozila jenom obědy? Jako pečovatelská 

služba? 

No. 

Nic jiného? 

Ne.  

Dobře. A pak jste přišla sem, do Domova, z nemocnice, když už jste nemohla zůstat 

sama? 

(Ticho) No.  



- 40 - 

A teď tady v Domově, v pořádku všechno? Spokojená jste? 

(Smích.) No, jo. Co můžu? (odmlka) 

Já nevím, třeba můžete říct, že nejste spokojená. Že byste měla nějaké požadavky. 

No, (nesouhlasné mručení) ( dlouhá odmlka) Ne 

Takže v pořádku všechno? 

No. 

A další služby už asi nevíte, jaké tady jsou? To už Vás nebudu trápit. 

(Smích) 

Tak dobře paní S. Tak to bude všechno. Alespoň něco z toho. Tak fajn a děkuju moc 

za pomoc.  

3.3.3 Spokojenost v Domově pro seniory 

Z průběhu šetření vyplynulo, že jen jeden rozhovor plně odpovídal původnímu 

záměru a respondentka přiměřeně odpovídala. Výsledek druhého rozhovoru byl pouze 

částečný. Třetí rozhovor zcela ztratil validitu, protože respondentka odpovídala jen to, 

co jí dotazovatelka řekla.   

Ale klientky jsou v Domově pro seniory spokojené. To odpověděly všechny 

shodně.  

U ostatních klientů proběhlo šetření anketou, ale validita nebyla příliš velká. 

Ostatní klienti na přímý dotaz, zda jsou v Domově pro seniory spokojeni, většinou 

odpověděli, že ano, pokud pochopili smysl otázky. Že se o ně dobře starají, mají dobré 

jídlo a hlavně, nejsou sami. Jeden klient spokojen moc nebyl, ale to je člověk, který je 

nespokojen naprosto se vším. A vše, co ostatní udělají, je špatně a všichni okolo něj 

jsou hloupí. Na otázku, proč je tedy v Domově pro seniory, když je v něm všechno zlé a 

špatné, odpověděl, že nemá kam by šel. Že se o něj nikdo nepostará a že to ani nechce. 

Na další otázku, proč si nepožádal o umístění do Domu s pečovatelskou službou, kde by 

mohl být spokojenější a měl více volnosti, měl by pokoj pro sebe, odpověděl, že je to 

jeho věc a přestal komunikovat. 
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Další klientka odpověděla, že ona je z Prahy a tam je to lepší a je toho tam víc. 

Na otázku, proč si tedy vybrala Kouřim a nepožádala o umístění v Praze, odpověděla, 

že by v Praze být nechtěla a v Kouřimi je to lepší.   

3.3.4 Znalost dalších sociálních služeb v Kouřimi 

Při zhodnocování výsledků znalosti dalších sociálních služeb v Kouřimi došlo 

k závěru, že jedna klientka, která před nástupem do DpS využívala terénní 

pečovatelskou službu a bydlela v domě s chráněnými byty, si toto vůbec nepamatovala, 

a ostatní věděly o možnosti pečovatelské služby, ale před svým umístěním do Domova 

pro seniory jejich služeb nevyužívaly a nyní je již potřebovat nebudou, takže je 

nezajímají.  

Ostatní klienti nemají o jiných sociálních službách v Kouřimi vůbec žádné 

povědomí.  
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4 Diskuze 

Péče o potřebné má v Kouřimi hodně dlouhou historii, i jejich šíře je veliká.  

V historii zde byla jak církevní, tak i městská péče, bylo zde postaráno jak 

o sirotky, chudé, nezaměstnané, ale i o nemocné.  

V současnosti jsou sociální služby ve městě Kouřimi, na jeho velikost, dostačující, 

ale jak vyznělo, pokud někdo sociální služby nevyužívá, nebo je nevyužívají příbuzní, 

příliš se o ně nestará a nezná jejich nabídku. Přes to, že informace mají občané 

k dispozici, jak na Městském úřadě, na vývěskách, na internetu, v Kouřimském 

zpravodaji i na dalších místech. 

Obyvatelé sice vědí, že je tu možnost pečovatelské služby, někteří si vzpomenou 

i na Domov pro seniory, ale velice často se mýlí v tom, co je a co není sociální služba. 

Ale jak bylo již zmíněno, dokud službu nepotřebují, nezajímá je. Ale vědí, když by 

potřebovali, kam se mají obrátit.   

Klienti pečovatelské služby jsou se službou spokojeni a o další služby se, pokud je 

zrovna nepotřebují, také nezajímají a velmi často zaměňují sociální služby a úkony 

pečovatelské služby. Pokud něco potřebují, téměř všichni vědí, že se mohou obrátit 

na svou pečovatelku a ta jim poradí.  

Obyvatelé Domova pro seniory jsou se službami téměř všichni spokojeni, i když 

u nich je, vzhledem k základním onemocněním, validita šetření zavádějící, a o dalších 

službách v Kouřimi někteří nějakou povědomost mají, ale nezajímá je to a ostatní buď 

další sociální služby neznají, nebo nevědí, že je v Kouřimi možnost takových služeb, 

i když fakultativně využívají vozidla pečovatelské služby, nebo, vzhledem 

ke zdravotnímu stavu, vůbec nechápou smysl otázky.   

Pečovatelskou službu využívá 84 klientů, což je 28% obyvatel Kouřimi starší 65 

let. V Domově pro seniory je 35 obyvatel, z toho 32 starších 65 let, tj. 11% obyvatel 

Kouřimi starších 65 let. Celkem tedy 33,89% obyvatel Kouřimi starších 65 let využívá 

buď Pečovatelskou službu, nebo služby Domova pro seniory.  
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Pokud se k tomu přičte ještě 28 seniorů, kteří využívají možnosti obědů 

z kuchyně DpS, vychází, že celkové množství obyvatel starších 65 let, kteří využívají 

sociální služby je 144, tj 48,32% obyvatel Kouřimi starších 65 let.  Viz Přílohy, příloha 

č. 4, graf č. 20. 

Po součtu klientů Domova pro seniory, klientů Pečovatelské služby z Kouřimi, 

obyvatelů Azylového domu a občanů využívající možnosti obědů z kuchyně DpS 

vychází, že některou z forem sociální služby, kterou město Kouřim nabízí, využívá  9,5% 

všech obyvatel Kouřimi. Viz Přílohy, příloha č.  4,  graf č. 21 a 22. 

Pokud by se tento výsledek rozšířil na celou Českou republiku, vyšlo by, že 

z celkového počtu obyvatel republiky, kterých je 10.532.770, před výsledkem sčítání 

lidu, protože tato práce byla vypracována před zveřejněním výsledků, by v České 

republice využívalo pečovatelkou službu, Domovy pro seniory, Azylové bydlení a 

možnost dotovaných obědů 1. 000.613 obyvatel.  

A pokud by byli bráni pouze obyvatelé starších 65 let, tak, pokud jsou sociální 

služby v Kouřimi využívány 48% obyvatel, by při počtu 1.598.883 obyvatel České 

republiky starších 65 let, by Pečovatelskou službu, Domovy pro seniory a možnost 

obědů využívalo 767.464 občanů. Vzhledem k tomu, že v roce 2006 bylo v České 

republice evidováno 79.248 lůžek v Domovech pro seniory, Penzionech pro důchodce a 

Domech s pečovatelskou službou, znamená to, že jsou sociální služby plně využity. 

Vždyť pokud bychom se ještě vrátili k celé republice, aby byly Domovy pro seniory 

využity tak, jako v Kouřimi, muselo by být v Domovech ubytováno 171.720 obyvatel 

České republiky. A vzhledem k počtu míst v celé republice, jsou však umístěny necelých 

2,5% obyvatel. 

Z toho je tedy zřejmé, že sociální služby v Kouřimi jsou využívány. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit nabídku a využívání sociálních služeb 

Kouřimi. Měla zmapovat sociální služby v Kouřimi, vysvětlit jejich historii a zjistit kdo je 

uživatelem sociálních služeb a nakolik jsou služby využívány.   

Tyto cíle byly splněny a bylo zjištěno, že sociální služby v Kouřimi jsou seniory, 

kteří již jsou uživateli sociální služby, plně využívány a nejčastěji je využívají ženy, starší 

65 let. Terénní pečovatelská služba je službou, o kterou mají obyvatelé, jak stávající 

uživatelé, tak zájemci o službu, největší zájem. Konkrétně dovoz obědů a doprovod 

k lékaři.   

Ale plné využití nacházejí i ostatní sociální služby.  

Dalo by se tedy shrnout závěrem, že o staré spoluobčany je v Kouřimi postaráno 

dostatečně, ovšem i sebelepší péče města a státu nenahradí rodinu a pocit, že člověk 

nezůstal sám.  

Tato práce by mohla posloužit také jako vodítko i pro ostatní zřizovatele 

sociálních služeb, aby si uvědomili, že i když se stále hovoří o začlenění rodiny při 

starosti o staré spoluobčany, že sociální služby jsou pro staré lidi velice důležité a 

potřebné. Že snižování počtu sociálních služeb a krácení dotací na jejich provozování 

není nejlepší cestou. Ale, na druhou stranu, že pokud se staří lidé naučí hodně spoléhat 

na pomoc okolí, že se sami zneschopňují a stávají se závislými více, než je potřeba.  
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Ресуме  

Социальные услугы в городе Коуржим 

Главной целью моей  выпуской работы является рассмотр и оценка 

социальных услуг в городе Коуржим и обьяcнение, как эти услуги использованы.  

Город  Коуржим  это малый городок в центральной Чехии, которий 

находится между Прагой и городом  Колин. В настоящее время начитывает 1828 

жителей. 

Это город с очень долгой и извесеной историей. 

Уже в давной истории в городе Коуржим существовали как церковные, так 

и городские услугы, которие заботились о болных, сиротах, бедных, 

и безработных. 

 Современный город  Коуржим  учредитель услуг по уходу, приютов и дома 

для престарелых. 

В городе Коуржим эсть бюро социальной помощи, Дом с защищеными 

квартирами Доброполска, Дом социальной помощи Барборка, Азылные 

проживаниа, Дом престареных и обеды дла старейших.  

В городе живёт 298  старше 65 лет, из которых 84 использует услуги по 

уходу, 32 из них живёт в Доме для престарелых и 28 использует возможность 

питания. 

Главный и частные цели выпуской работы мне удалось исполнить. 
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Příloha č. 1A 

Dotazník „Obeznámenost se sociálními službami“ 

Dokončuji, v rámci svého profesního růstu, studium na VOŠ MILLS 

Čelákovice, obor Sociální práce. Prosím Vás o pomoc ohledně podkladů 

pro mou závěrečnou práci o sociálních službách v Kouřimi. 

Žádám Vás o vyplnění všech otázek níže uvedeného dotazníku. 

 

Děkuji za spolupráci a za Váš čas       

 

Hana Kyselová 

vedoucí DpS Kouřim 

 

 

 

 

1. Věk 20-49 50-69 70 a více  

2. ŽENA MUŽ 

3. Jste občanem města Kouřimi?  ANO NE 

 Prosím otočte 



 

Příloha č. 1B 

4. Víte jaké sociální služby Město Kouřim nabízí? ANO NE 

Pokud ano, jaké?  .................................................................................. 

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

5. Zdá se Vám rozsah služeb dostačující? ANO NE 

Pokud ne, proč? Co Vám chybí? .......................................................... 

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

6. Využíváte některou za služeb?   ANO NE 

Pokud ano, jakou? ……....................................................................... 

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

7. Jste se službami spokojen/a?  ANO NE 

Pokud ano, proč? ............................................................................. 

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

Pokud ne, proč? ............................................................................... 

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

8. Využívá některou ze sociálních služeb někdo z Vaší rodiny, nebo 

známých?   ANO NE 

Pokud ano, jakou? .............................................................................. 

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

9. Co byste doporučil/a pro další zlepšení sociálních služeb? 

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



 

Příloha č. 2A 

Dotazník „ Spokojenost s Pečovatelskou službou“ 

Dokončuji, v rámci svého profesního růstu, studium na VOŠ MILLS 

Čelákovice, obor Sociální práce. Prosím Vás o pomoc ohledně podkladů 

pro mou závěrečnou práci o sociálních službách v Kouřimi. 

Žádám Vás o vyplnění všech otázek níže uvedeného dotazníku. 

 

Děkuji za spolupráci a za Váš čas       

 

Hana Kyselová 

vedoucí DpS Kouřim 

 

 

 

1. Věk 20-49 50-69 70 a více  

2. ŽENA MUŽ 

3. Jste občanem města Kouřimi?  ANO NE 

 Prosím otočte 



 

Příloha č. 2B 

4. Jste s pečovatelskou službou spokojen/a? ANO NE 

Pokud ano, proč? .................................................................................. 

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

Pokud ne, proč?  …………………….......................................................... 

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

5. Zdá se Vám rozsah služeb dostačující? ANO NE 

Pokud ne, proč? Co Vám chybí? .......................................................... 

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

6. Víte jaké další sociální služby Město Kouřim nabízí mimo úkony 

pečovatelské služby?   ANO NE 

Pokud ano, jaké? ……....................................................................... 

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

7. Co byste doporučil/a pro další zlepšení sociálních služeb? 

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

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

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

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



 

Příloha č. 3 

Obyvatelé Kouřimi statistika 2000 – 2009 

 

Kouřim 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stav obyvatel k 1. 7. 1813 1768 1760 1763 1760 1802 1802 1810 1808 1815 

v tom      muži 858 855 854 845 854 871 869 878 878 875 

ženy 955 913 906 918 906 931 933 932 930 940 

Stav obyvatel k 31. 12. 1807 1769 1767 1772 1797 1802 1813 1809 1806 1828 

v tom ve věku    0 - 14 285 273 264 263 259 258 249 257 257 260 

15 – 64 1229 1219 1221 1235 1255 1265 1283 1270 1257 1270 

65 + 293 277 282 274 283 279 281 282 292 298 

Průměrný věk 39,5 39,6 40,1 40,1 40,7 40,4 40,9 40,8 41,2 41,3 

Index stáří (65+/0-14v%) 102,8 101,5 106,8 104,2 109,3 108,1 112,9 109,7 113,6 114,6 

   muži 855 861 851 853 866 871 876 880 872 877 

v tom ve věku    0 - 14 144 146 141 141 137 136 131 135 132 129 

15 – 64 623 623 616 620 632 637 648 646 634 640 

65 + 88 92 94 92 97 98 97 99 106 108 

   ženy 952 908 916 919 931 931 937 929 934 951 

v tom ve věku    0 - 14 141 127 123 122 122 122 118 122 125 131 

15 – 64 606 596 605 615 623 628 635 624 623 630 

65 + 205 185 188 182 186 181 184 183 186 190 

Sňatky 11 5 10 6 10 4 12 7 10 7 

Sňatky na 1 000 obyvatel 6,1 2,8 5,7 3,4 5,7 2,2 6,7 3,9 5,5 3,9 

Sňatky dle bydl. nevěsty 9 5 9 10 7 7 7 8 9 14 

Rozvody 7 5 8 7 7 4 4 5 6 4 

Rozvody na 1 000 obyvatel 3,9 2,8 4,5 4 4 2,2 2,2 2,8 3,3 2,2 

Rozvody na 100 sňatků 63,6 100,0 80,0 116,7 70,0 100,0 33,3 71,4 60,0 57,1 

 



 

Příloha č. 4 

Graf č. 1 - Obyvatelé Kouřimi celkem 

 

Graf č. 2 - Věková struktura 
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Graf č. 3 - Poměr mužů a žen 
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Graf č. 4 - Muži 

 

Graf č. 5 - Ženy 
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Graf č. 6 - Návratnost dotazníků 

 

Graf č. 7 - Obyvatelé Kouřimi 
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Graf č. 8 - Poměr respondentů - mužů a žen 

 

Graf č. 9 - Věková struktura 
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Graf č. 10 - Obeznámenost se sociálními službami 

dobrá

dobrá

 

Graf č. 11 - Poměr známých služeb 
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Graf č. 12 - Obyvatelé nad 65 

 

Graf č. 13 - Využívání pečovatelské služby 
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Graf č. 14 - Klienti Pečovatelské služby 

 

Graf č. 15 - Rozdělení podle pohlaví 
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Graf č. 16 - Návratnost dotazníků 

 

Graf č. 17 - Spokojenost s Pečovatelskými službami 

 

Návratnost dotazníků 
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Graf č. 18 - Znalost z dalších služeb 

 

Graf č. 19 - Znalost dalších služeb 
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Graf č. 20 - Využití soc. služeb obyv. 65+ 

 

Využití soc. služeb obyv. 65+ 
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Graf č. 21 - Uživatelé sociálních služeb celkem 

 



 

Příloha č. 4 

Graf č. 22 - Uživatelé sociálních služeb celkem 

 


