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ÚVOD

Vážení čtenáři,
 Plzeňský kraj patří mezi kraje s nejstarším obyvatelstvem 
v České republice. Zároveň je typický velkým množstvím 
malých obcí a významným postavením města Plzně jako centra 
regionu. Tomu odpovídá i nerovnoměrné pokrytí území kraje 
službami pro seniory – a tedy i jejich nedostupnost či zhoršená 
dostupnost v některých jeho částech.  
Ve více jak dvou třetinách území kraje proběhl proces plánování 
sociálních služeb, jehož cílem je najít rovnováhu mezi potřebami 
uživatelů, kapacitami poskytovatelů a možnostmi těch,  
kdo poskytování sociálních služeb financují. Při každém 
plánování se však objevují problémy a otázky, které přesahují 
hranice regionu, ve kterém se plánuje a jejichž řešení je možné 
hledat jen na vyšších úrovních. 
Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli popsat některé 
z těchto problémů na úrovni celého kraje. Protože nebylo možné 
zaměřit se na celou sociální oblast, byla pro projekt  
(po diskuzích se zástupci Plzeňského kraje, který se stal 
partnerem projektu) zvolena oblast seniorů, jejich potřeb  
a sociálních služeb. Projekt je zaměřen na podporu seniorů  
a jejich setrvání v jejich domácím prostředí.
Projekt se realizoval ve dvou vzájemně propojených rovinách. 
První z nich představovalo podrobné zmapování situace 
v oblasti seniorů a možnostech řešení jejich potřeb a druhou 
představovalo setkávání tzv. odborných koalic. Během nich 
jsme spolu s odborníky z celého kraje probírali jak závěry 
z provedených analýz, tak zkušenosti z každodenní práce 
členů koalic. Jednalo se především o zástupce poskytovatelů 
sociálních služeb a samospráv měst a obcí.   
V této publikaci najdete stručný přehled hlavních zjištění,  
ke kterým jsme během realizace projektu dospěli. 
V úvodu naleznete údaje týkající se počtu seniorů, kapacit 
služeb a jejich financování v Plzeňském kraji. Další část 
obsahuje popis vzniku a činnosti odborných koalic a doporučení 
pro Plzeňský kraj, která byla vytvořena na základě provedených 
analýz a jednání těchto koalic. Závěrečná část obsahuje několik 
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příkladů z praxe poskytovatelů sociálních služeb popisujících 
situace, které musí senioři ve svém životě řešit – a s jejichž 
řešením jim sociální služby mohou pomoci. 
Součástí publikace je i CD, které obsahuje další výstupy  
projektu – provedené analýzy a další příklady dobré praxe,  
které se již do této publikace nevešly.  
Věříme, že vznik této publikace oceníte a že bude inspirací  
pro Vaši další práci.
 
Bc. Martina Macurová  Mgr. Zdeněk Honz   
Mgr. Jan Martínek   člen Rady Plzeňského   
Centrum pro komunitní práci  kraje pro oblast sociálních věcí 
    
    Mgr. Filip Zapletal  
    vedoucí odboru sociálních věcí,  
    KÚ Plzeňského kraje  

 

  Publikace je výsledkem projektu Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb formou založení odborných partnerství a vychází 
z analýz a jednání odborníků na oblast péče o seniory z celého 
Plzeňského kraje. V publikaci nejsou odkazy na zdroje informací.  
Ty jsou dostupné na CD, které je její součástí. Na něm najdete  
i přesné hodnoty některých výpočtů, které v tomto textu pro větší 
přehlednost uvádíme zaokrouhleně. Zpracovatelem analýz bylo 
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Regionální rozvojová 
agentura Plzeňského kraje a Charter of Progressive Sociology 2010.

 Projekt realizovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
za partnerské podpory Plzeňského kraje. Realizace projektu byla 
podpořena z prostředků Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.   

ÚVOD
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1.		Senioři	a	sociální	služby	v	Plzeňském	kraji 

Senioři	v	Plzeňském	kraji	

 Stárnutí populace, které se projevuje na celorepublikové 
úrovni, lze sledovat i na úrovni jednotlivých krajů. Český 
statistický úřad předpokládá, že počet obyvatel ČR bude 
intenzivně klesat a do roku 2065 se (za předpokladu nulové 
vnitřní i zahraniční migrace) sníží o cca 17 %. Zároveň však 
bude docházet ke stárnutí populace, bude tedy přibývat osob  
ve věku starších 65 let v rámci celé populace. 
V současnosti je nejstarším „regionem“ v České republice 
Praha. Plzeňský kraj je však hned na druhém místě, o které  
se dělí s krajem Královehradeckým. Průměrný věk obyvatel 
v Plzeňském kraji v roce 2012 byl 41,5 let, v roce 2065 bude 
pravděpodobně 50,7 let. 
Předpokládaný vývoj počtu seniorů v Plzeňském kraji

2012 2025 Nárůst o 

Počet osob ve věku  
65–74 let 

56 000 68 000 12 000

Počet osob ve věku  
75–84 let 

30 000 47 000 17 000

Počet osob starších 
85 let 

8 000 13 000 5 000

Celkový počet osob 
starších 65 let

94 000 128 000 34 000

  Celkem tedy v Plzeňském kraji v příštích dvanácti letech 
pravděpodobně naroste počet seniorů o 34 000, přičemž 22 000  
z nich bude starších 75 let, tedy ve věku, ve kterém ve vyšší míře 
potřebuje pomoc, ať již od rodinných příslušníků nebo  
od poskytovatelů sociálních služeb či svého okolí. K tomu,  
aby jim tato pomoc mohla být poskytnuta, je potřeba dostatek 
finančních prostředků a kvalitních služeb různého zaměření.   
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Potřebnost	sociálních	služeb	

 Jako pomocný ukazatel potřebnosti sociálních služeb může 
sloužit tzv. příspěvek na péči (dále PnP), který může obdržet 
osoba, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu není schopna sama se plně postarat o naplnění svých 
potřeb a je v nižší či větší míře závislá na pomoci jiné fyzické 
osoby. Podle tzv. „míry závislosti“ se příspěvek na péči 
přiděluje ve čtyřech kategoriích (od prvního – nejlehčího 
stupně, až po čtvrtý – nevyšší). 
Na rozdíl od věkové struktury kraje se struktura příjemců 
PnP v seniorském věku Plzeňského kraje pohybuje kolem 
celorepublikového průměru. V případě závislosti IV. stupně  
je v Plzeňském kraji 4. nejnižší hodnota přiznaných PnP 
v porovnání se všemi ostatními kraji. 

  Vzhledem k tomu, že jsme druhým nejstarším krajem v celé  
republice, je nízká míra příspěvků na péči překvapivá. Příčiny  
tohoto stavu neznáme. Buď jsou senioři v Plzeňském kraji příliš hrdí  
a nejsou zvyklí žádat o pomoc od oficiálních institucí, nebo nejsou 
o této možnosti dostatečně informovaní. Je také možné, že máme 
v kraji příliš „přísné“ komise, které o přidělení příspěvku na péči 
rozhodují. Poslední možností je, že senioři v Plzeňském kraji jsou 
oproti celorepublikovému průměru výrazně vitálnější, ale to se nezdá 
příliš pravděpodobné. V otázce informovanosti se otevírá široké pole 
Plzeňskému kraji, obcím i poskytovatelům sociálních služeb  
ve snaze o její zvýšení.  

Počet osob starších 66 let, které v současnosti pobírají 
příspěvek na péči, lze promítnout do budoucnosti a díky tomu 
odhadnout, kolik osob z výše uvedeného celkového přírůstku 
počtu seniorů bude skutečně potřebovat pomoc svého 
okolí – poskytovatelů sociálních služeb, asistentů sociální 
péče, pečujících osob a tzv. návazných služeb, které rovněž 
kompenzují část potřeb seniorů a zvyšují jejich soběstačnost. 
Nelze se však spolehnout pouze na tento odhad a při 
plánování kapacit služeb je nutné počítat i s tou skutečností,  
že je využívají i osoby bez přiznaného příspěvku na péči. 

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	V	PLZEŇSKÉM	KRAJI
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Příjemci příspěvku na péči starší 66 let v Plzeňském kraji 

Stupeň 
závislosti

Počet osob 
s přiznaným 
PnP v roce 
2010

Předpokládaný 
počet osob 
s přiznaným PnP  
v roce 2025

Nárůst osob o

I. 4 017 5 600 – 6 900 1 583 – 2 883

II. 3 287 4 400 – 6 000 1 113 – 2 713

III. 2 045 3 900 1 855 

IV. 1 075 1 400 – 2 100 325 –1 025

celkem 10 424 15 300 –18 900 4 876 – 8 476
  

  V Plzeňském kraji pravděpodobně naroste počet příjemců PnP 
v seniorském věku ze současných 10,5 na 15,3 –18,9 tisíc. Bude  
se jednat o osoby v horším zdravotním stavu, které budou téměř  
jistě potřebovat ke svému životu pomoc od svého okolí. Případné 
změny v přístupu k přidělování PnP budou mít vliv na schopnost 
těchto osob zajistit nutné dofinancování jimi využívaných služeb,  
ale neovlivní jejich závislost na pomoci druhých. Jsme připraveni 
zajistit v příštích cca 12 letech navýšení kapacit sociálních služeb  
tak, aby pokryly 1,5 –1,8 krát navýšenou poptávku?

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	V	PLZEŇSKÉM	KRAJI
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Kapacita	sociálních	služeb	pro	seniory
	 Řešit	problémy	seniorů,	kteří	potřebují	podporu,	lze	pomocí	
služeb	pobytových	(zejména	domovy	pro	seniory	a	domovy	
se	zvláštním	režimem,	popř.	denní	a	týdenní	stacionáře)	nebo	
terénních	(zejména	pečovatelská	služba	a	osobní	asistence).	
Důležitou	roli	hrají	i	sociálně	aktivizační	služby. 

Kapacita vybraných služeb pro seniory v Plzeňském kraji v roce 2011

Druh služby Počet lůžek Počet osob, jimž byla 
poskytnuta služba 

Týdenní stacionáře 10

Domovy pro seniory 1 789

Domovy se zvláštním režimem 579

Pečovatelská služba 8 255

Osobní asistence 169

Odlehčovací služby 356
 

Pro zjištění postavení Plzeňského kraje v kapacitách služeb  
pro seniory v rámci celé ČR není možné srovnávat celkové 
počty lůžek či osob, kterým byla poskytnuta služba,  
za jednotlivé služby. Srovnání však lze provést porovnáním 
kapacit služeb v jednotlivých krajích přepočtených na 1000 
obyvatel starších 65 let. V tomto srovnání se Plzeňský kraj  
v kapacitách pobytových služeb nachází spíše na posledních 
příčkách mezi ostatními kraji. U domovů pro seniory jde  
např. o cca 19 lůžek na 1000 obyvatel starších 65 let (oproti 
Jihočeskému a Ústeckému kraji s počtem 30–31 lůžek).
U pečovatelské služby se Plzeňský kraj naopak dlouhodobě 
nachází mezi kraji s nejvyšší obslužností. V roce 2011 byla  
na 1000 obyvatel starších 65 let poskytnuta pečovatelská 
služba téměř 87 osobám, oproti např. 35 osobám v Ústeckém 
kraji a 52 osobám v Moravskoslezském kraji.
Vzhledem k nízkým kapacitám domovů pro seniory a dalších 
pobytových služeb v Plzeňském kraji jsou tyto formy péče 
nahrazovány pečovatelskými službami. Stávající kapacity 

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	V	PLZEŇSKÉM	KRAJI
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jednotlivých služeb však nebudou schopny uspokojit nárůst 
poptávky v příštích letech. 
Zejména při plánování navýšení kapacit pobytových služeb  
je však třeba pečlivě zvážit jejich skutečnou potřebnost  
a počítat s trvalým zatížením veřejných rozpočtů vzhledem 
k jejich vysokým provozním nákladům. 

   Průměrné měsíční náklady na jedno lůžko v ČR v domově  
pro seniory v roce 2009 činily cca 22 tis. Kč. Z toho hradí klient  
za stravu a pobyt ze svých prostředků 7 tis. Kč a za péči  
cca 2–11 tis. Kč (převážně z příspěvku na péči). V průměru je tedy 
nutné z veřejných rozpočtů dokrýt částku cca 7 tis. Kč na jedno  
lůžko měsíčně (cca jedna třetina nákladů). Na této částce se podílí  
jak státní rozpočet, tak rozpočty územních samospráv.  

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	V	PLZEŇSKÉM	KRAJI
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Financování	služeb	

 Financování sociálních služeb pro seniory je v současné 
době založeno na platbách uživatelů sociálních služeb 
(hrazených často s pomocí výše uvedeného příspěvku  
na péči), státních a krajských či obecních dotacích  
a (u některých pobytových služeb) platbách z veřejného 
zdravotního pojištění. 

Financování sociálních služeb v Plzeňském kraji v roce 2011 (jedná se o všechny druhy 
sociálních služeb, nejen o služby pro seniory)

Celkové 
náklady  
poskytovatelů 
služeb 
 v mil. Kč

Dotace 
MPSV  
v mil. Kč

Dotace 
MPSV v % 
z celkových 
nákladů

Výdaje 
kraje 
na soc. 
služby 
v mil. Kč

Podíl 
kraje na 
financo–
vání 
služeb  
v %

Výdaj 
obcí na 
sociální 
služby 
v mil. Kč

Podíl 
obcí na 
financo–
vání 
služeb 
 v %

1 228,1 277,7 22,6 57 4,6 143,3 11,7

  

Podíl jednotlivých krajů na financování služeb se výrazně 
liší. Po Praze se nejvíce podílejí na financování služeb 
Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj, od kterých mají 
poskytovatelé více než desetinu celkových výdajů na své služby. 
Plzeňský kraj dotuje celkové výdaje na sociální služby  
z cca 4,6 %, což je 4. nejnižší podíl z celé ČR (průměrně  
se kraje podílí na financování celkových nákladů sociálních 
služeb 7,8 %). Podíl příspěvků z obecních rozpočtů  
na financování sociálních služeb se blíží celorepublikovému 
průměru, který je cca 15%. 
Nízké postavení mezi ostatními kraji má Plzeňský kraj  
i při porovnání běžných výdajů na sociální služby z krajských  
a obecních rozpočtů přepočtených na jednoho obyvatele.  
To však samo o sobě neznamená, že by se kraj a obce chovaly 
k sociálním službám „macešsky“. Spíše se může jednat  
o skutečnost související s nízkou mírou vybavenosti  
kraje pobytovými službami, jejichž provozní náklady jsou vyšší 
než u sužeb teréních. 
Základní přehled o financování služeb pro seniory si lze udělat 
na příkladu domovů pro seniory a pečovatelské služby. 

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	V	PLZEŇSKÉM	KRAJI
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Financování domovů pro seniory a pečovatelské služby v Plzeňském kraji v roce 2011

Celkové 
náklady 
v tis. Kč 

Počet 
uživatelů 

Náklady 
na  
1 uživatele 
a rok

Dotace 
MPSV 
v tis. Kč

Dotace 
MPSV v % 
z celkových 
nákladů

Dotace 
MPSV na  
1 uživatele 
za rok  
v Kč

Domovy pro 
seniory 

415 439 1 746 237 937 111 351 26,8 63 775

Pečovatelská 
služba

130 002 8 255 15 748 17 860 13,7 2 164

 
V Plzeňském kraji jsou průměrné náklady na jedno lůžko 
v pobytových službách – jako jsou domovy pro seniory  
či domovy se zvláštním režimem – nižší než je průměr  
ČR (ten činí cca 20–26 tisíc Kč na lůžko za měsíc). V roce 2011 
byly např. 2. nejnižší v celé ČR. Oproti tomu dotace z MPSV 
poskytovatelům služby domovy pro seniory činí téměř  
27 % z celkových nákladů služby, což představuje jeden  
z nejvyšších podílů mezi kraji v ČR (průměrně činí podíl dotace 
MPSV na celkových nákladech této služby cca 21 % celkových 
nákladů). 
Rovněž náklady na 1 uživatele pečovatelské služby jsou 
v Plzeňském kraji oproti průměru ČR nižší. V roce 2011 byly 
rovněž 2. nejnižší v celé ČR. Dotace MPSV poskytovatelům 
pečovatelské služby v Plzeňském kraji tvořila však pouze  
13,7 % celkových nákladů na tuto službu, což je 3. nejnižší 
hodnota v celé ČR (průměrně činí podíl dotace MPSV  
na celkových nákladech této služby cca 22,1 %). 

  Je tedy zřejmé, že náklady spojené s provozem pobytových služeb 
jsou několikanásobně vyšší oproti nákladům spojeným s provozem 
služeb terénních. Role pobytových služeb je však v systému 
sociálních služeb důležitá. Řešením není zvýšit podporu terénních 
služeb na úkor služeb pobytových. 

  Dotace na sociální služby zároveň neodpovídá skutečné obslužnosti 
regionu danou službou. Je zřejmé, že Plzeňský kraj je jeden z krajů 
s nejvyšší obslužností pečovatelskou službou a zároveň jeden 
s nejnižší dotací z MPSV v rámci celé ČR.

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	V	PLZEŇSKÉM	KRAJI
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Místní	dostupnost	služeb

Na následujícíh stránkách je zobrazeno rozmístění vybraných 
sociálních služeb pro seniory v Plzeňském kraji. Jedná  
se o následující služby: domovy pro seniory a pečovatelská 
služba (u těchto služeb naleznete kromě jejich umístění  
i informace o jejich kapacitách – počtech lůžek / obsloužených 
osob), denní a týdenní stacionáře, osobní asistence  
a odlehčovací služba. 
Jako podklad pro vytvoření map sloužil registr poskytovatelů 
sociálních služeb (služby s uvedenou cílovou skupinou senioři)  
a statistická data za rok 2011. 

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	V	PLZEŇSKÉM	KRAJI
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2.	Vznik	odborných	koalic  
 Práce odborných koalic byla nepostradatelnou součástí 
projektu. Jak již zaznělo v úvodu této publikace, navazuje 
projekt na procesy komunitního plánování sociálních služeb 
probíhající převážně na území obcí s rozšířenou působností 
a jeho cílem bylo uchopit témata, která tato jednotlivá území 
přesahují. 
Cíle by nebylo možné dosáhnout bez zájmu Plzeňského kraje 
na řešení těchto témat. Tento zájem se musel týkat i způsobu, 
jakým k řešení tématu přistoupit. Vznik obborných koalic, tedy 
funkčního partnerství pro nás nebylo jen pouhou frází, která 
má pomoci získání finančních prostředků, ale základem celého 
projektu – jeho nejvyšší přidanou hodnotou. Pokud však  
má být partnerství funkční, musí být přínosné pro všechny 
strany a musí překonávat rozdílné pohledy, zkušenosti a cíle 
všech zúčastněných. Využití metody odborných koalic se navíc 
nemusí omezovat jen na sociální oblast – s její pomocí lze 
přistoupit k hledání řešení prakticky jakýchkoliv regionálních 
problémů. V následující části publikace naleznete stručný popis 
vzniku a činnosti vytvořeného partnerství.
Doufáme, že i tato část bude užitečnou inspirací pro Vaši další 
práci.  

Jak	začít

  Při zahájení práce je nezbytné ujasnit si zejména následující 
skutečnosti: 

 Co chceme řešit, v čem spočívá naše téma či problém. -
Jakého území se téma týká. -
 Co o daném tématu víme a co o něm ví ostatní, na jaké  -
předchozí aktivity ve vztahu k němu navazujeme. 

Pokud již v hrubých rysech víme, v čem spatřujeme problém 
a na co můžeme navázat, je důležité podrobněji zmapovat 
současný stav věcí. Seznámíme se s výsledky předchozích 
analýz, strategií a projektů, zjišťujeme, které instituce i jednotlivci 
se danému tématu věnovali a věnují. Rovněž je důležité 
nepodceňovat politickou rovinu tématu. Nebojme se přizvat 
k diskuzi politické reprezentanty daného území, informujme  
je, zapojme je. 
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Zkušenosti z realizace projektu
 Téma jsme zvolili na základě několika jednání s pracovníky 
Odboru sociálních věcí krajského úřadu Plzeňského kraje 
při přípravě projektu – žádosti o dotaci. Jednalo se o téma 
seniorů – jejich potřeb a služeb pro ně. Důvod Plzeňského 
kraje pro zvolení tohoto tématu byl jednoduchý – v této oblasti 
má nejméně informací ze svých předchozích aktivit, jedná se 
pro něj o nejméně zmapovanou oblast. Problém pro nás jako 
realizátory projektu spočíval ve značné šíři zvoleného tématu. 
Věděli jsme, že nebude možné v rámci jednoho projektu 
dostatečně podrobně uchopit celé spektrum potřeb seniorů 
a služeb pro ně. Na základě našich předchozích zkušeností 
s výstupy z komunitního plánování sociálních služeb, jsme 
se rozhodli pro zúžení tématu na oblast šesti služeb (domovy 
pro seniory, denní a týdenní stacionáře, pečovatelská služba, 
osobní asistence a odlehčovací služby) a na pečující osoby, 
protože to jsou lidé, kteří jsou při tvorbě komunitních plánů často 
přítomni, ale vždy prezentují problémy svých blízkých, těch, 
o které pečují. A téměř nikdy nehovoří o svých problémech. 
Pokud bychom se chtěli věnovat celé „seniorské oblasti“, museli 
bychom realizovat projekt v šíři, která přesahovala nám známé 
„dotační možnosti“. Nebo bychom se všech témat pouze dotkli  
a žádnému se nemohli věnovat podrobněji, což nebylo naším 
cílem. Současně jsme se chtěli intenzivně zaměřit na diskuze 
směřující k podpoře volby seniorů, jak nejdéle zůstat v domácím 
prostředí. 

Jak	vytvořit	partnerství

 Nyní již máme základní přehled o daném tématu a je  
na čase přizvat ostatní, začít tvořit partnerství. Podstatné  
je přizvat každého, kdo může být pro řešení tématu přínosem. 
To znamená odborníky ze všech sfér, kterých se dané 
téma dotýká – jde o zástupce veřejné správy, poskytovatele 
sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele, akademiky  
i neziskové organizace pracující či zastupující naši „cílovou 
skupinu“. Hledáme zkrátka všechny, kteří mají s naším 
tématem něco společného, protože různé pohledy, rozdílné 
zkušenosti např. s prací ve městech a na venkově jsou tím,  
co potřebujeme. 
Výsledkem je různorodý tým, který zná svou roli, má čas  
na společnou práci (i když často velmi málo…) a je ochoten  
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a schopen společně pracovat. 
Naše zkušenosti z realizace projektu
 K vytipování odborníků napomohlo seznámení se s řešením 
daných témat v jednotlivých částech Plzeňského kraje. 
Základem partnerství byli poskytovatelé sociálních služeb,  
na které byl projekt zaměřen. Ke slovu přišel i registr 
poskytovatelů. U některých služeb bylo třeba oddělit ty, které 
nebyly zaměřeny na „naši“ cílovou skupinu, ale např. jen  
na osoby se zdravotním postižením. Díky tomu jsme vytipovali 
84 potenciálních partnerů. Dalšími kandidáty k oslovení 
byli představitelé veřejné správy, zejména sociální odbory 
jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností  
a Magistrátu města Plzně. Dále pak odborníci a zástupci cílové 
skupiny i poskytovatelé sociálních služeb, na které projekt přímo 
zaměřen nebyl, ale u kterých jsme předpokládali znalost daného 
tématu (např. občanské poradny, sociálně aktivizační služby, 
organizace pracující s dobrovolníky). Jejich oslovení proběhlo 
pomocí e-mailu, následně telefonu i osobních schůzek.  
Svou roli určitě sehrál i aktivní přístup Plzeňského kraje, který 
po celou dobu realizace projektu mj. spolupracoval na rozesílání 
pozvánek a oslovujících dopisů. Ovšem neomezili jsme  
se jen na tyto formy oslovení. Projekt jsme např. prezentovali 
a zúčastněné zvali ke spolupráci i na setkání sociálních 
pracovníků ze všech ORP a POU z Plzeňského kraje  
či na konferenci pořádané v rámci jiného projektu, které  
se zúčastnilo bezmála sto zástupců padesáti poskytovatelů 
sociálních služeb.  

Jak	se	setkávat

 Pokud víme, jaké je naše téma a koho se týká, je možné 
přistoupit k prvnímu setkání. Jeho cíl musí být předem znám  
a pozvánku na něj by měli obdržet všichni, kterých se týká  
a o kterých víme. Na prvním setkání dochází k podrobnějšímu 
představení témat, jeho přesnějšímu vymezení díky přítomnosti 
více pohledů na věc, odhalují se další aspekty řešeného tématu. 
Výsledkem by měla být dohoda o dalším způsobu práce, 
rozdělení práce, termínech následujících setkání.
Je vhodné předčasně neuzavírat skupinu těch, kteří se na 
hledání řešení podílejí, a ponechat ji otevřenou pro další 
zájemce. Mezi odborníky, kterých se řešené téma týká,  
budou vždy ti, kteří se zapojí později, a byla by škoda o jejich 
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názory přijít. 
Stejně tak důležité je zajistit návaznost jednotlivých jednání, 
a pokud se každého setkání zúčastní noví účastníci, nebude 
to možné. Je důležité, aby jednání bylo přínosné pro všechny 
účastníky a oni tak měli důvod přicházet znovu.
Důležité je zpracování závěrů z každého jednání. V zápise  
se neutrální formou zaznamenají často velice živé diskuze  
a na jejich základě je možné posouvat se dál. Je zřejmé, co bylo 
řečeno, jak byly popsány konkrétní problémy a jaký bude další 
postup. Rozesílání zápisů všem, kterých se dané téma týká  
(a nejenom účastníkům jednání) a jejich zveřejňování, může 
přivést k účasti další zájemce, kteří např. zpočátku nevěděli,  
co mají od setkání očekávat. A rovněž poskytují informace těm, 
kteří se jednání z nejrůznějších důvodů účastnit nemohou – i oni 
tak mají z jednání přínos.
Naše zkušenosti z realizace projektu 
 Již na prvním jednání se ukázalo, že vlastní definice pojmu 
„senior“ je problém. Jak vymezit generační skupinu seniorů, 
kterým se máme věnovat? V řadě pobytových zařízení jsou 
osoby mladší 60 let – a jedná se o seniory. Prostá definice  
65+ tedy nemohla fungovat. Přestože seniorem po většinu 
času pro potřeby setkávání partnerství zůstaly spíše osoby 
starší, které si již nemohou samostatně obstarat základní 
životní potřeby, zvolili jsme jedno samostatné tematické setkání 
zaměřené na domovy pro seniory, na kterém jsme se mohli 
této cílové skupině podrobněji věnovat. Ukázalo se, že řada 
mladších obyvatel domovů pro seniory v nich žila před jejich 
zřízením (jednalo se o obyvatele domovů důchodců, ze kterých 
se domovy pro seniory staly přijetím zákona o sociálních 
službách). Přítomnost mladších klientů v pobytových zařízeních 
má na jednu stranu často osvěžující vliv na starší obyvatele,  
ale na druhou stranu tito mladší obyvatelé v prostředí 
pobytových zařízení dříve stárnou a často vyžadují pozornost 
a péči, kterou reálně nepotřebují. V současné době je přijímání 
klientů tohoto věku spíše výjimečné, jedná se např. o případy, 
ve kterých by jejich nepřijetím došlo k rozdělení rodiny (přijetí 
rodiče - seniora, který se dlouhodobě stará o zdravotně 
postiženého syna, spolu s tímto synem). 
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Jak	řešit	dané	téma

 Pro práci vytvořeného partnerství jsou důležité diskuze 
probíhající na jednotlivých jednáních. Ale možnosti této formy 
práce mají svá omezení a po čase musí zákonitě dojít k tomu, 
že se opakovaně naráží na stejné problémy a není možné  
se posunout dále. Proto je důležité zapojit další odborníky, 
kteří se nemusí přímo pohybovat v dané oblasti, ale dokáží 
provedením a vyhodnocením potřebných výzkumů či analýz 
přinést odpovědi na některé otázky a celou diskuzi tak posunout 
dále. Může se jednat o sociology, antropology, pracovníky 
univerzit apod. 
Vhodné je, aby výsledky své práce na některém z jednání přímo 
prezentovali a na základě diskuze o nich je dále rozpracovali. 
Konečná podoba výzkumů tak reaguje na připomínky z praxe, 
nejedná se o obecné pojednání na dané téma. 
Naše zkušenosti z realizace projektu
 Jako přínosné se ukázalo již samo setkávání poskytovatelů 
sociálních služeb z různých částí kraje a různých právních forem 
(příspěvkové organizace, církevní zařízení, NNO…).  
Bylo zřejmé, že již samotná výměna názorů a zkušeností  
v takto pestrém zastoupení je něco, co v rámci kraje chybí. 
Důležitá byla i relativní volnost při vedení jednání, diskuzím 
byl věnován velký prostor a někdy bylo obtížné omezit řešení 
aktuálních problémů jednotlivých účastníků na přestávky  
(např. hledání volného lůžka v pobytovém zařízení  
pro konkrétního obyvatele obce).
Velmi přínosná se rovněž ukázala prezentace analýz přímo 
jejich zpracovateli a podrobná diskuze k dílčím zjištěním. 
Členům koalic bylo umožněno podrobným výkladem hlubší 
porozumění prezentovaných závěrů, zpracovatelé analýz 
byli na základě podrobné diskuze schopni provést potřebné 
dopracování prezentovaných analýz a zažili bezprostřední 
konfrontaci s obohacujícími zkušenostmi přímo „z terénu“.  

Jak	dojít	k	(dílčím)	výsledkům	

 Každé téma je možné probírat prakticky do nekonečna. Stále 
bude možné prohlubovat naše znalosti, provádět další výzkumy, 
analyzovat, setkávat se a diskutovat o různých přístupech 
v praxi.
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Je však potřeba v pravý čas přejít k další fázi, k hledání 
odpovědí na otázku „co s tím“. Co s tím můžeme dělat hned 
teď, co můžeme změnit v blízké budoucnosti a co změnit 
nemůžeme, i když víme, že by to bylo zapotřebí. To vše musíme 
stručně a všem srozumitelně popsat, prvně jmenované začít 
dělat, u druhého se domluvit na postupu, který k potřebným 
změnám povede. A o tom, co změnit nemůžeme, je třeba dále 
diskutovat a upozorňovat na to ty, kteří něco změnit mohou, 
informovat veřejnost, média, zkrátka nevzdávat se.
Diskuze témat na krajské úrovni je časově náročná a není 
možné očekávat dosažení okamžitých změn. Téměř vždy  
se ukáže, že problémy, které se týkají některých částí kraje, 
v jiných částech nejsou, nebo jsou průběžně řešené. Není tedy 
možné jednoduše nastolit problém a nalézt okamžité řešení.  
Proto je dobré již v průběhu poznávání daného tématu a hledání 
dílčích řešení průběžně realizovat aktivity, které zvyšují motivaci 
celého týmu pokračovat v práci. To, co je možné udělat hned, 
prostě začít dělat, nečekat až se to naplánuje.
Naše zkušenosti z realizace projektu
 Dělali jsme to, co jsme mohli. V projektu jsme měli 
naplánované vzdělávací aktivity, jejichž zaměření nebylo 
stanovené předem v době přípravy žádosti, ale vyplývalo 
z průběhu projektu. Díky tomu se nám povedlo zrealizovat 
nejenom semináře zaměřené na oblast dluhové problematiky, 
timemanagementu, hledání smyslu života u seniorů a prezentaci 
služeb, ale mohli jsme nabídnout i individuální konzultace 
probíhající přímou jednotlivých poskytovatelů. To, že témata 
nebyla předem určena, vyvolalo zpočátku jistou nedůvěru  
či nerozhodnost. Členové koalic poměrně dlouho čekali, jaká 
témata přineseme. Představa, že si skutečně mohou vybrat 
to, co potřebují, byla opravdu nezvyklá. Důvěra vložená 
v poskytovatele – tedy v to, že oni opravdu vědí, co potřebují, 
je však nezbytnou součástí celého procesu. Bez respektování 
potřeb jednotlivých členů není možné partnerství vytvořit.  
Jsme	na	konci?	Spíše	na	začátku

 Jsme na konci, máme za sebou velký kus práce. Ale pozor, 
na konci rozhodně nejsme. Jsme vlastně na úplném začátku, 
i přes realizované dílčí úspěchy. Teď musíme udržet navázané 
partnerství. Množství práce a energie věnované do plánování 
se může rychle ztratit, pokud s tím, co jsme zjistili a naplánovali, 
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nikdo nepracuje. Dané téma nebude nikdy zcela „vyřešeno“ 
tak, aby se mohlo konstatovat, že vše poběží dál samo a každý 
se bude moci spokojeně vrátit ke své práci, ve které mu již nic 
nebude bránit. Pokud jsme již nastoupili tuto cestu, nezbývá 
nám, než v ní pokračovat. Dál se scházet, diskutovat, analyzovat 
a sledovat, zda to, co jsme si naplánovali, dokážeme postupně 
naplňovat a hodnotit. Ujistit se o tom zda není třeba něco  
z naplánovaných kroků změnit, vydat se trochu jiným směrem, 
protože svět kolem nás se proměnil a my na tuto změnu musíme 
reagovat. 
Naše zkušenosti z realizace projektu
 V této části projektu budeme teprve nové zkušenosti 
získávat. Doufáme, že i v budoucnosti bude vytvořené 
partnerství stále životaschopné a vytvořená doporučení budou 
nadále upravována a především postupně naplňována.
Dosavadní spolupráce s představiteli Plzeňského kraje a jejich 
aktivní přístup k realizaci projektu dává naději, že tomu  
skutečně tak bude. 
Těšíme se, že ta pravá diskuze vytvořením výše uvedených 
doporučení teprve začíná a že jsme tedy skutečně na začátku 
cesty. Cesty k tomu, že senioři z celého Plzeňského kraje, 
kteří se již neobejdou bez pomoci svého okolí, si budou moci 
skutečně zvolit, zda zůstanou doma za vydatné pomoci svých 
blízkých a terénních sociálních služeb, nebo se přestěhují  
do přívětivého pobytového zařízení.
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3.	Doporučení	Plzeňskému	kraji	 

 Následující doporučení vycházejí z analýz provedených 
během realizace projektu a jednání odborných koalic, které 
probíhaly od listopadu 2012 do září 2013.  
Doporučení mají přispět ke zkvalitnění a zefektivnění řešení 
potřeb seniorů. Jedná se o doporučení vztahující se k celému 
Plzeňskému kraji. V případě města Plzeň se jedná o udržení  
a podporu současného stavu. 
Na realizaci doporučení se mají podílet všechny subjekty 
působící v oblasti zajištění potřeb seniorů; nejedná  
se o doporučení, která má realizovat pouze Plzeňský kraj.  
Pojem „podpora“, který se v řadě následujících doporučení 
objevuje, znamená, že realizace daných aktivit je v kraji 
potřebná. Plzeňský kraj i další subjekty působící v dané oblasti 
budou hledat možnosti jejich zavedení, rozvoje či udržení. 
Bude se jednat o finanční zdroje (jak vnitřní, pokud budou 
k dispozici, tak o podporu při získávání zdrojů externích),  
dále o podporu organizační, metodickou či propagaci. Některá 
opatření přesahují kompetenční možnosti kraje i dalších 
subjektů podílejících se na jejich tvorbě a v tomto případě 
je jejich smyslem upozornění na daný problém a na potřebu 
hledání řešení např. na centrální úrovni.  
Pořadí jednotlivých doporučení (cílů) neuvádí jejich důležitost.   

Cíl 1. Zvyšování odbornosti pracovníků v terénních  
a pobytových službách pro seniory

 Pro udržení a zvyšování kvality poskytování sociálních 
služeb je nutné dále podporovat současnou nabídku různých 
forem vzdělávacích aktivit. Pro jejich realizaci jsou podstatná 
tato kritéria:

 - vycházet z reálných potřeb odborníků pracujících v sociálních 
službách, které jsou odlišné v různých částech kraje  
(venkov a větší města apod.),
rozvíjet již získané znalosti a odbornost,- 

reagovat na individuální potřeby jednotlivců,- 

 podporovat praktické a kvalitní formy vzdělávání, včetně zvyšování - 
odbornosti formou cílených konzultací,
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 zajištění místní dostupnosti vzdělávacích aktivit na území celého - 
kraje. 

Nedílnou součástí zvyšování odbornosti poskytovatelů 
sociálních služeb je dostupná supervize, sdílení dobré i špatné 
praxe a výměna zkušenosti při práci s klienty.
Opatření  1. 1  Podpora vzdělávacích aktivit zvyšujících kvalitu 

služeb.
Opatření  1. 2  Podpora využívání supervize a výměny 

zkušeností.
Supervize je pro všechny poskytovatele důležitý nástroj pro zvyšování 
kvality služeb, přínosné pro poskytovatele z území je podporovat 
informovanost o roli supervize v sociální práci, naučit se využívat ji jak 
při klientské tak manažerské práci.
Opatření  1. 3 Podpora sdílení dobré praxe.
Velká část poskytovatelů sociálních služeb pracuje v malých týmech, 
izolovaných v rámci dané služby a území. Sdílení dobré i špatné praxe 
podpoří rozvoj daných služeb, bude inspirací pro zvyšování kvality  
a efektivity služby. 
Opatření  1. 4  Podpora spolupráce při realizaci vzdělávacích 

aktivit mezi městem Plzeň a ostatními obcemi/
městy.

V různých částech kraje jsou realizovány vzdělávací aktivity, které 
mohou využít i subjekty působící mimo dané město. Je přínosné 
podporovat výměnu informací o jednotlivých vzdělávacích aktivitách, 
jasně deklarovat, že jsou přístupné všem odborníkům z kraje. 
Současně zajistit přehledný způsob informování o těchto vzdělávacích 
aktivitách.   

 Cíl 2. Zvýšení a udržení kapacity odlehčovacích služeb, denních  
a týdenních stacionářů a hospicových služeb pro seniory

 Odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře pro seniory  
a hospicová péče jsou nedílnou součástí podpory péče  
o seniory v domácím prostředí. Jedná se o služby, které 
navazují na péči rodiny či jiné blízké osoby. Z pohledu celého 
území kraje je nutné nejenom udržení současné kapacity těchto 
služeb, ale i její navýšení.
Navýšení kapacit odlehčovacích služeb a zajištění jejich 
flexibility je možné propojovat s prostorovými možnostmi služeb 
– domovů pro seniory a bývalých domovů s pečovatelskou 
službou – dnes bytů zvláštního určení. 
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Plánování kapacit denních a týdenních stacionářů musí 
vycházet jak z reálných potřeb cílové skupiny, tak i z dopravní  
a časové dostupnosti těchto služeb. 
Hospicové služby je nutné zachovat v minimálně takovém 
rozsahu jako je současný stav, vhodné je rozšíření nabídky 
domácí hospicové péče.
Pro zajištění dostupnosti uvedených služeb je nutné podporovat 
i různé formy dopravy pro seniory. 
Opatření  2. 1  Podpora navýšení současných kapacit 

odlehčovacích služeb.
Opatření  2. 2  Podpora denních a týdenních stacionářů pro 

seniory.
Opatření  2. 3 Podpora individuální dopravy pro seniory.
Velká část služeb podporujících setrvání seniorů v domácím prostředí 
se potýká s dopravní dostupností. Doprava zajišťující dostupnost služeb 
denních i týdenních stacionářů je pro jejich realizaci nezbytná. 
Opatření  2. 4 Udržení podpory hospicové péče.

Cíl 3. Udržení a rozvoj pečovatelských a asistenčních služeb pro   
seniory a podpora setrvání seniorů v domácím prostředí

 Klíčová pro zajištění dostupnosti pečovatelských  
a asistenčních služeb pro seniory je jejich finanční podpora. 
Pečovatelské služby poskytují subjekty různých právních 
forem. Je nezbytná osvěta zaměřená na obce a města, které 
jsou co do počtu subjektů klíčovými poskytovateli pečovatelské 
služby v Plzeňském kraji, upozorňující na roli pečovatelské 
služby v životě seniorů. Základem je nejenom kvalita dané 
služby, její dostupnost i mimo hranice dané obce, ale  
i schopnost prezentovat se jako kvalifikovaná služba, která 
primárně doplňuje péči o občany, kteří to potřebují. Potřebné 
je i vysvětlení výrazu asistenční služba jak pro laickou, tak 
odbornou veřejnost. Pečovatelské a asistenční služby je 
potřebné doplňovat i dalšími druhy sociálních (např. tísňová 
péče) a zdravotnických služeb (domácí zdravotnická péče) 
přispívajících k setrvání seniorů v domácím prostředí. 

Opatření  3. 1  Udržení současných kapacit pečovatelských 
služeb.

Opatření  3. 2  Podpora financování pečovatelských služeb  
ve venkovských oblastech. 
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Opatření  3. 3  Podpora spolupráce obcí na zajištění dostupnosti 
pečovatelských služeb ve všech sídlech 
Plzeňského kraje. 

Opatření  3. 4  Zkvalitnění prezentace pečovatelských služeb.
Opatření  3. 5 Efektivnější propagace asistenčních služeb.
Opatření  3. 6 Podpora tísňové a domácí zdravotnické péče. 

Cíl 4. Zvýšení informovanosti o možnostech pomoci seniorům

 Nedílnou součástí poskytování sociálních služeb je kvalitní  
a srozumitelná informovanost o obsahu daných služeb. 
Současné postupy jsou sice funkční, ale je nutné je dále rozvíjet 
a hledat další alternativní způsoby pro oslovení nejenom 
samotných seniorů, ale i jejich dětí, které o ně pečují.
Nedílnou součástí informovanosti, je zaměřit se na budoucí 
seniory, kteří by měli mít možnost znát rozsah pomoci, kterou 
jednou budou potřebovat. 
Nutné je zaměřit se i na samotné obce, města (včetně 
jednotlivých obvodů města Plzně) a návazné služby (především 
z oblasti zdravotnictví) a na propojení používaných informačních 
nástrojů v rámci celého kraje. Klíčová je však podpora 
spolupráce nejen v oblasti informovanosti, ale i v koordinaci  
a provázanosti  poskytování služeb seniorům.  

Opatření  4. 1  Podpora vzájemné spolupráce sociálních služeb, 
zdravotnických zařízeními a lékařů, včetně 
zvyšování jejich vzájemné informovanosti.

Opatření 4. 2 Podpora vzájemné spolupráce obcí i měst.
Opatření  4. 3  Podpora veřejných akcí prezentující pomoc 

občanům ve stáří.
Opatření  4. 4  Srozumitelné informování o existenci příspěvku 

na péči a náležitostí potřebných k jeho přidělení.
Opatření  4. 5 Zvyšování informovanosti o sociálních službách.
Opatření 4. 6  Propojení webového portálu o sociálních 

službách města Plzně s internetovým portálem  
Plzeňského kraje.

Opatření  4. 7 Rozvoj projektu Bezpečný kraj. 
Opatření  4. 8  Podpora osvěty vedoucích a klíčových 

pracovníků obcí a měst (volení zástupci, tajemníci 
úřadu apod.).  
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Cíl 5. Zefektivnění služeb domovů pro seniory a podpora domů  
se zvláštním režimem

 Nabídka pobytových služeb na území kraje vychází 
z historického rozložení služeb a dále z možností území. 
Současné služby je nutné dále zkvalitňovat a vzhledem 
k demografickému vývoji podporovat jejich navýšení.  
Toto navýšení nemůže být na úkor podpory terénních služeb. 
Současné zkvalitňování služeb je propojené s finanční  
podporou zaměřenou na jednotlivé segmenty, tzn. jak  
vzdělávání zaměstnanců, tak stavební úpravy a vybavení 
objektů. 
Navyšování současných kapacit musí být propojeno s reálnou 
potřebou, dostupností, současnými trendy v péči o seniory  
a finančními možnostmi systému. 

Opatření  5. 1  Zkvalitňování současných pobytových služeb  
pro seniory. 

Opatření  5. 2  Posílení kontinuálního vzdělávání  
pracovníků – vazba na cíl č. 1. 

Opatření  5. 3  Zřizování dalších pobytových zařízení na základě 
skutečné potřeby.

Opatření  5. 4  Podpora navýšení kapacit domovů se zvláštním 
režimem.

Opatření  5. 5   Podpora zdravotní péče v domovech pro seniory  
a domovech se zvláštním režimem. 

Cíl 6. Podpora transparentního financování sociálních služeb

 Financování sociálních služeb je úzce propojeno  
s předešlými cíli. Pro zkvalitnění dostupnosti služeb 
podporujících setrvání seniorů v domácím prostředí je nezbytné 
zohlednit místní a časovou náročnost poskytování jednotlivých 
služeb. Dále je důležité zohlednit náročnost služby u klienta 
vzhledem k jeho stavu. 
Konkrétně se jedná o:

zohlednění vyšší časové náročnosti při obsluze některých klientů, -

 zohlednění vzdáleností při péči o klienty ve venkovských oblastech  -
v terénních službách.

 Při rozdělování finančních prostředků je rovněž nutné zohlednit 
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spádovost sociálních služeb na území města Plzeň pro občany 
z velké části Plzeňského kraje.
Nutné je ujasnit vykazování služeb a dát k dispozici 
poskytovatelům sociálních služeb informace o postupu 
hodnocení jejich žádostí o finanční podporu a zveřejnění návrhu 
financování sociálních služeb zasílaného Plzeňským  
krajem na MPSV.
Nedílnou součástí zefektivnění celého systému je kontrola  
a posuzování přidělování Příspěvku na péči z pohledu sociální 
situace občana.

Opatření  6. 1  Zajištění zpětné vazby při rozdělování finančních 
prostředků na sociální služby v Plzeňském kraji.

Opatření  6. 2  Hledání možností zohlednění územní působnosti 
při poskytování terénních sociálních služeb.

Opatření  6. 3  Hledání možností zohlednění kvality  
a dostupnosti služby při rozdělování finančních 
prostředků. 

Opatření  6. 4   Propojení výstupů z procesů komunitního 
plánování s přidělováním finančních prostředků 
na krajské a státní úrovni.

Opatření  6. 5  Snaha o zapojení dalších obcí  
do spolufinancování sociálních služeb.

Opatření  6. 6  Hledat řešení stálého snižování finančních 
prostředků.

Cíl 7. Podpora pečujících osob

 Pečující osoby jsou důležitou součástí péče o seniory.  
Ve většině případů se jedná o rodinné příslušníky – děti 
či partnery. Věk pečujících osob se pohybuje na hranici 
produktivního věku a seniorského věku, v případě partnerů  
se převážně jedná o stejnou věkovou kategorii jako  
u pečované osoby.
Pečující osoby se potýkají s:

osamocením, -
současně probíhající péčí o seniora a vlastní nezletilé dětí, -
neznalostí možností péče, -
finančními problémy, -
ztrátou vazeb na pracovní trh.  -
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Opatření  7. 1  Individuální nabídka podpory pečujícím osobám  
a rodinám, ve kterých se pečuje.

Opatření  7. 2  Cílené informování pečujících osob o možnostech 
a způsobech péče a možné podpory. 

Opatření 7. 3 Zviditelnění příkladů dobré praxe.   

Cíl 8. Systémové změny v oblasti poskytování soc. služeb

 Poskytování sociálních služeb na území Plzeňského 
kraje logicky souvisí s povinnostmi vycházejících z platných 
zákonných norem.
Je nutné spolupracovat se subjekty, tzn. jednotlivými obcemi  
a městy, Úřady práce, MPSV, samotnými poskytovateli 
sociálních služeb, okolními kraji a dalšími institucemi, které  
se na poskytování pomoci podílejí, komunikovat současné 
problémy stávajícího systému a iniciovat systémové změny.
Spolupráce je potřebná pro zefektivnění současného systému  
a pro posílení role kraje v mapování skutečné potřebnosti 
služeb, hodnocení jejich kvality a vytváření vazby kvality  
a potřebnosti na rozdělované finanční prostředky. Vhodné  
by bylo zajištění podpory procesů plánování sociálních služeb  
na krajské úrovni z prostředků MPSV. 

Opatření  8. 1 Posílení role kraje v sociální politice.
Opatření  8. 2  Pravidelná aktualizace Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji  
a zapojení zástupců uživatelů a poskytovatelů 
sociálních služeb do jeho vyhodnocování a změn.

Opatření 8. 3  Hledání řešení podpory dodržování vyživovací 
povinnost v rámci rodiny.

Opatření  8. 4  Hledání možností dokládání skutečné finanční 
situace seniorů. 

Opatření  8. 5  Podpořit zajištění kratších lhůt při přidělování 
příspěvku na péči a průhlednost celého procesu.

Opatření  8. 6  Zajištění transparentnosti přidělování PnP  
a kontroly jeho využívání na zajištění péče. 

Opatření  8. 7   Podpora malometrážních bytů / bytů zvláštního 
určení pro seniory a finanční dostupnosti 
bezbariérového bydlení. 
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4.	Senioři	a	sociální	služby	-	Případy	z	praxe	 

 Následující část publikace zahrnuje příklady z praxe, které 
jsme během projektu zaznamenali. Kromě konkrétních lidských 
příběhů na následujícíh stranách naleznete i popisy zkušeností 
z práce poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí. 
Doufáme, že budou inspirující pro představu, co všechno  
se pod obecným termínem „oblast péče o seniory“ skrývá.  
Další příklady najdete na přiloženém CD.
V následujícím textu nepoužíváme pojmy zájemce o službu / 
uživatel služby. Pro zjednodušení se nejčastěji objevuje pojem 
klient – a to i v případech, kdy se jedná o „uchazeče o službu“  
a nikoliv jejího uživatele. 
Následující příběhy byly vytvořeny na základě zkušeností 
následujících organizací a institucí:  

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město 
Touškov, www.pecovatelskasluzba.cz
Centrum sociálních služeb Domažlice,  
http://www.cssdomazlice.cz
DOMOVINKA, Mgr. Bohumila Hajšmanová,  
www.domovinka.cz
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, 
http://www.klatovynet.cz/muss 
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně,  
http://socialnisluzby.plzen.eu/
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum,  
http://www.totem-rdc.cz/
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Není	důležité,	že	stárneme,	 
ale	jak	stárneme…	 

 ,,V našich základech jsou zabudovány všechny hodnoty, 
které jsme shromáždili a zušlechťovali po celý život; je tam 
zachována naše čistá dětská duše, způsob, jakým jsme  
se seznamovali se svým okolím, autority a hodnoty, úzkosti, 
strachy, vnitřní rozpory a jejich řešení, početné omyly a jejich 
náprava, milostné poblouznění z rané dospělosti, je tam naše 
zařazení do společenských skupin, příprava i profesionální 
vývoj, jsou tam nespočitatelné podoby naší seberealizace,  
je tam celá sbírka našich lásek, tužeb, motivů, úspěchů  
i neúspěchů. Škola, která skončila vysvědčením či diplomem,  
je jen zanedbatelnou epizodou ve srovnání s naší „vysokou 
školou života“, s tím, co jsme doopravdy prožili. 

Neměli bychom připustit, aby nám unikala současnost. Příroda 
nedělá nikdy nic zbytečného. A pokud dala člověku výbavu, 
která mu umožnila prodloužení života, tak to přece musí mít 
nějaký hlubší smysl! 

Pokud nám paměť a zdravý úsudek slouží, máme právě 
teď a tady příležitost pro nové pozitivní zhodnocení všeho 
předchozího. Nejsme politici a bohudíky nemáme vůbec žádné 
mocenské ambice. Nepotřebujeme pro sebe ani jiné zajišťovat 
kariérní růst. Chceme jen nezištně, vlastním prostředky  
a na základě svých celoživotních zkušeností udělat to nejlepší 
pro svět, ve kterém žijeme, a tedy i pro druhé.” 
JUDr. Jana Lexová,  
garantka projektu zaměřeného na další vzdělávání seniorů 

V následujícím textu je popsáno několik způsobů, jak lze 
společně s dalšími seniory aktivně stárnout. Cílem aktivního 
stárnutí je posílení sebejistoty seniorů při správném rozhodování 
o svém dalším osudu, ale i vytváření předpokladů pro různé 
vhodné formy jejich seberealizace. 
První způsob se snaží zúročit skutečnou hodnotu informací 
a dlouholetých zkušeností, celoživotního snažení, osobních 
úspěchů, ale i bolestných okamžiků a ztrát. Senoři se při něm 
společně mohou vydat na podnětnou cestu hledání moudrosti, 
která je tím nejdůstojnějším a nejzajímavějším završením 
lidského života. 
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Jedná se o víceletý studijní program, který je realizován formou 
interaktivních odborných seminářů zaměřených na oblast 
gerontologie, která představuje souhrn vědeckých poznatků  
o stárnutí a stáří. Vedle poznatků, které senioři získají, tato 
forma vzdělávání rozvíjí schopnosti seniorů uplatnit získané 
informace ve svém vlastním životě. Odborný lektorský tým 
(právníci, lékaři, psycholog apod.) tvoří senioři, kteří vznik  
tohoto vzdělávacího programu sami iniciovali a vytvořili  
jej s pomocí profesionální neziskové organizace, zaměřené  
mj. na práci se seniory.  
Cílem úvodního ročníku programu je poznání a pochopení 
základních skutečností, které charakterizují stáří a pomohou 
seniorům získat poznatky nezbytné pro sebepoznání, posílení 
sebeúcty a sebedůvěry, posílení odvahy činit samostatná 
rozhodnutí a nést odpovědnost za vlastní osud. Obsahem 
dalšího ročníku je poznání a pochopení základních skutečností 
v oblasti kondice a zdravotního stavu ve stáří, nezbytných pro 
včasné rozpoznání potřeby změnit své běžné návyky, prevenci 
úrazů a nemocí ve stáří, včasné rozpoznání potřeby vyhledat 
příslušného odborníka, efektivní spolupráci s odborníky  
a zařízeními poskytujícími zdravotnickou a sociální péči. 
Následně je účastníkům zprostředkováno poznání a pochopení 
základních společenských podmínek pro plnohodnotný  
a důstojný život seniorů, které umožní využití celoživotních 
zkušeností a znalostí a důstojnou seberealizaci seniorů, 
optimální volbu pomoci v případě potřeby, správnou orientaci  
v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotních a sociálních 
služeb, správnou orientaci v oblasti právních předpisů,  
které se na řešení problémů seniorů vztahují.
Další způsob vychází z koncepce celoživotního vzdělávání  
a koncepce sociálně aktivizačních služeb pro seniory. Program 
reaguje na společenskou potřebu vyšší míry zapojení seniorů 
do společenského života a předcházení sociální izolaci seniorů. 
Skrze různorodé pravidelné vzdělávací kurzy nabízí seniorům 
možnost smysluplného trávení volného času, prostor pro 
duševní i fyzický rozvoj a navázání společenských kontaktů. 
Účast na dalším vzdělávání prokazatelně přispívá k lepšímu 
zdravotnímu stavu seniorů a zároveň k prodloužení doby 
samostatnosti a soběstačnosti seniora, lepší orientaci  
ve společenském dění i v objemu informací, kterými jsme 
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neustále obklopeni. Vzdělávací kurzy pomáhají seniorům objevit 
jejich potřeby a slouží jako odrazový můstek k dalším aktivitám 
např. u seniorů se zájmem o dobrovolnictví či jinou veřejně 
prospěšnou činnost.  
I zde se jedná o pravidelné, tematicky různorodé vzdělávací 
kurzy, které jsou realizované v rámci několika studijních oborů. 
Jeden z nich je např. zaměřen na získávání poznatků o lidské 
psychice a zákonitostech jejího fungování, orientuje se rovněž  
na duševní hygienu a cesty jejího naplnění, zdravý životní styl  
a alternativní medicínu, včetně poznání sebe sama 
prostřednictvím výtvarných a relaxačních technik. Další  
je zaměřený na historii a místopis a spočívá především  
v aktivním poznávání okolí místa, kde senioři žijí či místa 
konání kurzů (kratší i delší exkurze přizpůsobené zdravotním 
možnostem účastníků kurzů). Další obor, zaměřený na vědu 
a techniku, spočívá mj. v exkurzích do různých firem, kde 
se senioři prostřednictvím výkladu a praktických ukázek 
představitele firmy dozví více o jejich práci. 
Jednotlivé kurzy probíhají jednou za měsíc a jejich délka  
je zpravidla 2 až 3 hodiny.  
Na závěr roku se s účastníky koná hodnocení absolvovaných 
kurzů, a to jak individuální, tak skupinovou formou. Po ukončení 
kurzů získávají studenti certifikát o absolvování, který má 
charakter spíše pamětního listu než vysokoškolského diplomu. 
Během kurzů vzniká takové prostředí, kde mohou senioři 
navazovat a rozvíjet společenské kontakty a přátelství.  
To umožňují malé studijní skupiny (15–20 osob) a aktivní 
zapojení účastníků do kurzů namísto řešení testů a psaní 
závěrečných prací. Zájemce o studium má možnost zvolit  
a přihlásit se na libovolný počet témat dle svého zájmu, není 
nutné přihlásit se ke studii celého “ročníku”. 
Třetí přístup spočívá ve společném poznávání konkrétních míst 
vybraného města a následném sdílení a zpracování zážitků  
z připravených programů, vlastních vzpomínek a příběhů.  
K poznávání a společnému učení dochází nejen na základě 
historických fakt a informací, ale i prostřednictvím vyprávění  
a vzpomínek účastníků. Součástí programů je i vymýšlení 
fiktivních situací, které se mohly stat, a seznamování  
se s postavami z minulosti spojenými s těmito misty. Tento 
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přístup využívá metod zážitkové pedagogiky, která pracuje  
s prožitkem jako prostředkem k pozitivnímu ovlivňování 
účastníka programu. Směr tohoto ovlivňování je určen předem 
stanoveným pedagogickým cílem. Práce lektora v programu 
pak spočívá v záměrném vytváření situací, v nichž předpokládá 
intenzivní prožívání. Následuje práce s těmito prožitky – jedná 
se o různé formy zpětné vazby (skupinové sdílení, individuální 
reflexe, využití projektivních metod apod.).  
Účastníci jsou během sbírání zážitků se svým souhlasem 
fotografováni. Vzniklé fotografie zachycují nejen zvláštní kouzlo 
místa, ale také nadšení seniorských účastníků pro objevování  
a poznávání. Při závěrečném setkání reflektují účastníci projektu 
své pocity a dojmy.   
Projekty podobného typu, zacílené na seniorskou skupinu, jsou  
v nabídce celoživotního vzdělávání zatím velmi výjimečné 
a jejich potenciál pro podporu vazeb v místní komunitě není 
prozatím dostatečně využíván.  
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Příběh	krizové	pomoci	 
 Ve stáří předpokládáme, že se o nás postarají naši blízcí.  
Ne vždy se to splní a je proto dobré myslet na zadní vrátka.  
 Paní Jarmila se dostala do obtížné životní situace. 
V minulosti věnovala dům, ve kterém žije, své dceři,  
aniž by si nějak zajistila právo v domě bydlet (například věcným 
břemenem). V současné době po ní dcera chce, aby  
se vystěhovala. Z čistě právního hlediska na to má samozřejmě 
nárok, měli bychom mít ale také na zřeteli morální aspekt celé 
záležitosti, který se v podobných případech v dnešní době  
stále více vytrácí. 
Situace se vyhrocovala a paní Jarmila začala být zoufalá. 
Nechce totiž opustit dům, ve kterém prožila celý život. Dcera  
jí však vyhrožuje, že pokud neodejde, nechá ji zavřít  
do psychiatrické léčebny. Donutila ji podepsat žádost o přijetí  
do domova s pečovatelskou službou, který se však nachází 
daleko od města, kde nyní žije.  
Paní Jarmila se rozhodla jednat a vyhledat někoho, kdo by 
jí v této obtížné životní situaci poradil. Obrátila se na službu 
krizové pomoci. Pracovnice služby jí postupně pomohly rozkrýt 
celou situaci, zjistily majetková práva a celé pozadí problému. 
Paní Jarmila měla možnost slyšet, na co má a nemá její dcera 
nárok, a že jí nemůže bez závažného zdravotního důvodu 
umístit do psychiatrické léčebny. Dozvěděla se, že  
i přes podepsanou žádost o přijetí do domova s pečovatelskou 
službou není povinna tam nastoupit.  
Paní Jarmila tak získala důležité informace a byly jí nabídnuty 
možnosti uspokojivého řešení. I přes nadále obtížnou situaci, 
v níž se nikoliv vlastním přičiněním ocitla, se trochu uklidnila. 
Nyní bylo možné řešit otázku bydlení. Paní Jarmile skutečně 
hrozí vystěhování z domu, který kdysi neuváženě věnovala 
dceři. Dozvěděla se však, že zde existuje možnost obrany.  
Pokud se obdarovaný chová k dárci v rozporu s dobrými mravy,  
je možné požadovat dar zpět. Paní Jarmila však zatím nechce 
postupovat vůči své dceři soudní cestou, nicméně si nyní plně 
uvědomuje, že zde tato možnost existuje a pokud by se situace 
ještě více vyhrotila, už ví, jak se může bránit.   
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Pečující	manželka	

 Děti nám mohou ve stáří pomáhat různým způsobem.  
To, že nebydlí ve stejném městě, ještě neznamená, že nám 
nejsou oporou. Důležité je vědět, že i přes vysoký věk je možné 
získat zpět ztracené schopnosti.  
 Paní Anna, jedenaosmdesátiletá seniorka, žila v panelovém 
domě společně s manželem, který byl upoután na lůžko. Bez 
cizí pomoci se samostatně neotočil, neposadil ani nepřesunul. 
Na druhou stranu byl však plně orientovaný, měl přehled o dění 
kolem sebe, dokázal hovořit na různá témata. Byl příjemcem 
příspěvku na péči. Paní Anna o něho již několik let pečovala ve 
spolupráci s jejich syny, kteří ale bohužel nebydleli ve stejném 
městě, takže nemohli docházet pomáhat denně.  
Oba synové se opravdu snažili, ale přesto největší část 
každodenní náročné péče zůstávala na paní Anně. Jednoho 
dne bohužel došlo k tomu, že paní Anna při úklidu upadla  
a zlomila si klíční kost. Dostala se tak do nepříjemné situace. 
Sama potřebovala pomoci s oblékáním, s hygienou i s běžným 
provozem domácnosti. Z těchto důvodů se nemohla navíc ještě 
postarat o svého manžela. Nevěděla, na koho se má obrátit. 
Nakonec jí poskytla radu manželova obvodní lékařka. Ta jí 
navrhla, že manžela umístí do nějakého zařízení, zajišťujícího 
celodenní péči, a zároveň jí dala kontakt na pečovatelskou 
službu, jejíž pracovníci by jí pomohli s běžnou sebeobsluhou.  
Paní Anna se však od manžela nechtěla odloučit a tak  
se ve spolupráci s rodinou snažila najít jiné řešení. Obrátila  
se na pečovatelskou službu o radu. Na první návštěvě u paní 
Anny se mluvilo především o tom, že není nutné, aby byl její 
manžel umístěn do domova pro seniory nebo nemocnice. Paní 
Anna byla informována, že tu existuje reálná možnost zůstat 
doma ve svém prostředí, přičemž za jejím manželem může  
až třikrát denně docházet pečovatelka. Ta u něj zajistí veškerou 
péči – polohování, výměnu pomůcek pro inkontinenci, hygienu 
na lůžku, zároveň ale pomůže paní Anně i s její hygienou  
a běžnou péčí o domácnost. Bylo jí sděleno, že služby  
pro manžela je možné hradit z příspěvku na péči, který její 
manžel pobírá. 
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Aktivní nebyla jenom pečovatelská služba, ale i rodina. 
Zajišťovala nákupy a doprovod paní Anny k lékaři a další 
potřebné věci. Paní Anna měla od odborného lékaře 
předepsanou ošetřovatelskou rehabilitaci v domácím prostředí. 
Tuto domácí rehabilitaci vykonávala všeobecná sestra a byla 
plně hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění. Sestra 
docházela k paní Anně denně a pravidelně s ní prováděla 
konkrétní cvičení. Vše se pomalu vracelo do zaběhlých kolejí. 
Paní Anna se po třech těžkých měsících pomalu navracela 
nejdříve k běžné péči o sebe, pak také o domácnost, a později 
díky stále se zlepšujícímu zdravotnímu stavu i k péči  
o svého manžela. 
Přestože pečovatelská služba poskytovaná paní Anně byla 
hrazena přímo jí, a došlo k poměrně velkému finančnímu 
zatížení rodinného rozpočtu, byli oba rodiče i jejich synové 
nejvíce spokojeni s tím, že manžel paní Anny nemusel být  
v této těžké situaci hospitalizován a odloučen tak  
od své manželky.
Paní Anně jsou i nadále poskytovány sociální  
služby – a to v rozsahu jedenkrát týdně velký úklid. Oba synové 
dokáží spojit své síly a poskytované služby tak, aby rodiče mohli 
nadále zůstat ve svém domácím prostředí. 
Z tohoto příkladu vyplývá, že zdravotní a sociální péči o seniory 
nelze striktně oddělovat, neboť zdravotní problémy často 
doprovází i problémy sociální. Současně je důležité aktivní 
zapojení rodiny, v tomto případě synů. 
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Příběhy	z	pečovatelské	služby			
 Pečovatelská služba je služba, která za mnou přijde tam,  
kde se cítím být doma.   
 Posláním pečovatelské služby je poskytovat péči klientům, 
kteří by ještě mohli setrvat ve své původní domácnosti,  
ale potřebují pomoct s konkrétními věcmi při údržbě domácnosti 
nebo při péči o sebe sama. V České republice je bohužel 
zvykem řešit sníženou soběstačnost seniorů a lidí s nějakým 
druhem postižení tím, že se je rodina či jejich okolí snaží umístit 
do nějakého pobytového zařízení sociálních služeb nebo do 
LDN. Výsledkem je, že v pobytových zařízeních se vyskytují ti, 
kdo dvaceti čtyř hodinovou péči nepotřebují, a naopak lidé, kteří 
by takovou péči potřebovali, nemají možnost tam být umístěni.
Možnou příčinou je nedostatečná informovanost veřejnosti 
o tom, co vlastně sociální služby dělají a jaký je rozdíl mezi 
terénní, ambulantní a pobytovou službou. Důležité je lépe a více 
informovat veřejnost středního věku, tj. děti dnešních seniorů. 
Kdo jiný než vlastní děti by měl pomáhat svým rodičům  
se zorientovat v dnešním komplikovaném světě, ukazovat jim 
cestu. Je důležité, aby především ony znaly možnosti, jak se 
postarat o své rodiče, přičinit se o to, aby se nemuseli stěhovat 
ze svých domácností a měnit svůj navyklý způsob života.
Mnoha seniorům by stačila i malá pomoc terénní služby (služba, 
jež dojede za klientem domů), která by vhodně doplňovala péči 
rodiny a hlavně posílila soběstačnost seniorů. 
Každý klient se musí na financování sociální služby podílet. 
Pokud tedy nemá přiznaný příspěvek na péči, stává se pro něj 
využívání služby v mnoha případech finančně velmi náročné. 
Přestože pečovatelská služba může s vyřízením příspěvku  
na péči pomoci, jeho přidělení je poměrně časově náročné, 
a může zde vzniknout časové vakuum, kdy klient službu 
již potřebuje, na příspěvek má nárok, ale prostředky zatím 
nedorazily. Příkladem výborné spolupráce před přidělením 
příspěvku na péči je vyřešení obtížné finanční situace  
u jednoho z klientů z jedné malé obce. Po jednání pečovatelské 
služby a představitelů obce, v níž klient žije, se podařilo 
dohodnout řešení, kdy obec dočasně finančně podporovala 
svého obyvatele – klienta až do doby, než došlo k vyřízení 
příspěvku na péči a jeho reálného vyplácení. 
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Profesionální péče o druhé s sebou rovněž nese řadu rizik. 
Jedním z rizik pečovatelské služby je to, že se na jednu stranu 
někteří klienti velmi upínají na určité pečovatelky a na druhou 
stranu si zase některé pracovnice v mnoha případech nedokáží 
udržet profesionální vztah ke klientovi. Jako příklad můžeme 
uvést situaci, kdy si jedna z klientek natolik zvykla na jednu  
z ošetřovatelek, že požadovala úpravu vlasů (barvení tužidlem  
a načesávání) po vykoupání pouze od ní. Dalším příkladem 
špatné praxe je situace, kdy pracovnice navázala s klientem 
užší vztah než jen profesionální, což se projevovalo například 
půjčováním peněz či pomocí mimo rámec pracovní doby. Klient 
však začal postupně pracovnici využívat natolik, až došlo  
k vzájemnému konfliktu. Po vyjasnění celé situace  
a vymezení hranic jejich vztahu si již pracovnice pečovatelské 
služby zachovává ke klientovi čistě profesionální vztah  
a ke konfliktům podobného rázu nedochází. Jejich vztah se díky 
těmto nově nastaveným pravidlům výrazně zlepšil. 
Snahou pečovatelské služby je vést klienta k co nejvyšší 
nezávislosti. Nutno podotknout, že ne vždy se to ideálně daří. 
Představme si následující situaci: Začíná podzim, venku  
je sychravo. Změna počasí se u klienta projeví bolestmi kloubů. 
Špatně se mu v daný den chodí, nemůže se ohnout, stěžuje  
si na bolest. Pečovatelka přijde ve smluvený den provést 
úkon, který má s klientem domluvený. V tomto případě se 
jedná o běžný úklid domácnosti. Klient chodí s pomocí jedné 
francouzské hole. Péči o vlastní osobu zvládne, malé nákupy  
si zajišťuje sám, velké nákupy mu obstarává rodina. Oběd  
je schopen si uvařit sám. Při komunikaci s pečovatelkou si klient 
postěžuje, jak ho „dnes“ všechno bolí, jak se mu špatně chodí. 
Pečovatelka provede sjednané úkony a navrhne klientovi,  
že když mu dnes není dobře, tak mu může dojít nakoupit.  
Klient souhlasí, poděkuje pečovatelce, je jí vděčný. Při další 
návštěvě u klienta pečovatelka opět provede sjednané úkony  
a zeptá se, jak se klientovi daří. Už je mu lépe, ale pečovatelka 
mu navrhne, že mu opět zajistí nákup, pokud si to klient přeje. 
Ten opět souhlasí. Při dalších návštěvách se již tento úkon 
stal samozřejmostí a rutinou. Kde se stala chyba? Ze strany 
pečovatelky došlo k demotivaci klienta. Místo, aby klientovi 
navrhla, že ho do obchodu doprovodí a nakoupí společně, úkon 
provedla sama. Klient tak přišel o sociální prostředí, ve kterém  
se běžně pohyboval. Pečovatelka „opečovávala“ klienta natolik, 
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že se začal pohybovat jen po bytě a ven téměř nevycházel.  
Podstatou a posláním pečovatelské služby je především pomoci 
klientovi překonat období, kdy je v obtížné životní situaci,  
ať už z důvodu věku nebo dlouhodobě zhoršeného zdravotního 
stavu. Smyslem poskytování pečovatelské služby je pomáhat 
klientovi ke znovu se zapojení do běžných životních činností, 
motivovat ho k samostatnosti v každém věku. Tím, že 
pečovatelka provede za klienta určitý úkon, který je ale schopen 
vykonat sám, klienta ve své podstatě demotivuje a ochuzuje 
o možnost provádět běžné denní aktivity bez cizí pomoci. 
Je pochopitelné, že z pohledu klienta je daná pečovatelka 
jedinečná, ochotná, hodná. Problém je však v tom, že byť to 
pečovatelka myslí dobře, klientovi ve svém důsledku svým 
chováním a přístupem k němu v podstatě škodí. Je velmi 
jednoduché klienta tzv. přepečovávat, ale těžké je klientovi 
poskytovat profesionální pomoc. 
Závěrem můžeme říci, že to co nejvíce pomáhá poskytovat 
kvalitní pečovatelskou službu a umožňuje vyhýbat se výše 
popsaným úskalím, je mít odborně zpracované standardy kvality 
a pracovní postupy služby a dodržovat je v každodenní praxi. 
V určitých obtížných situacích umět vhodně vyjednávat  
a k tomu volit odpovídající druh komunikace. Mít samozřejmě 
dobře připravené argumenty a trvat na poskytování kvalitní 
péče dle zákona. Opírat se o odborníky v dané problematice. 
Potkávat se a vyměňovat si zkušenosti s dalšími poskytovateli 
pečovatelské služby a souvisejících služeb. Zde je velká 
příležitost zapojit obce – předávat jim výstupy výměny 
zkušeností a aktivně je vtáhnout do celé problematiky. 
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Moje	překvapení	při	nástupu	do	domova	pro	seniory		
 Odejít z domova do domova pro seniory je velké rozhodnutí 
které by mělo proběhnout co nejvstřícněji k samotnému člověku.  

 Stěhování je pro mnohé z nás noční můra. Pro většinu lidí  
je totiž každá důležitá změna v životě provázena mnoha 
obavami, starostmi a úzkostmi. Jako mladí jsme přirozeně 
přizpůsobivější a změny, které nám život přináší, zvládáme 
obecně lépe. Čím jsme starší, tím je proces adaptace  
na jakékoliv změny obtížnější. Dalším negativním faktem  
je i to, že v seniorském věku už mnoho lidí před sebou nevidí 
příliš pozitivního, člověku ubývají síly a vše hůře snáší jak 
po stránce fyzické, tak i psychické. Často jsme osamoceni, 
nemáme rodinu, nikoho, kdo by nám v těžkém období našeho 
života byl oporou. Říká se, že starý strom se špatně přesazuje. 
To se týká také nás, lidí, když se máme přestěhovat  
do pobytových zařízení sociálních služeb. Většina z nás  
ani nevnímá to, že budeme někde, kde o nás bude někdo 
pečovat, kde o nás bude postaráno, ale hlavně nás straší změna 
prostředí. Celý život jsme bydleli ve svém rodném domku,  
nebo bytě, často obklopeni svými milovanými zvířaty, a byli jsme 
zvyklí na svůj řád. Najednou však může přijít úraz či nemoc,  
a často se stává, že je ze dne na den vše jinak.  
V těchto případech nastává fáze, která přináší velký  
stres – musíme si zvykat náhle na nové lidi a nové prostředí. 
Jsme nuceni rozloučit se s věcmi, které nás mnohdy 
doprovázely po celý dosavadní život, a nyní si smíme s sebou 
vzít jen některé z nich. Také už samotný pojem „domov 
pro seniory“ či „domov důchodců“ mnohdy vnímáme velmi 
negativně a jako budoucí trvalé bydliště je pro nás toto místo 
nepředstavitelné. Většina z nás si zcela přirozeně přeje,  
aby se do domova pro seniory nikdy nedostala.  
„Když jsem podávala žádost do zařízení pobytových sociálních 
služeb, bylo to pro mě velké rozhodnutí, které ovlivnilo a navíc 
výrazně změnilo dosavadní způsob mého života. Při nástupu 
do zařízení se mě ujímá sociální pracovnice, která mě posléze 
doprovází celým procesem při přijetí. Na úvod mě přivítala, 
ukázala mi pokoj, seznámila se spolubydlícími, pomohla  
mi při srovnání a úklidu osobních věcí. S přihlédnutím k mému 
momentálnímu stavu mě postupně seznámila se smlouvou  
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o posyktování služby. Následně mě představila zdravotnickému 
personálu, se kterým jsme probrali mé zdravotní problémy 
a společně jsme dohodli postup při podávání léků, způsob 
a místo podávání stravy. Po absolvování těchto základních 
administrativních úkonů jsem seznámena s prostředím domova 
a s venkovním areálem. Postupně sociální pracovnice vyplní 
všechny potřebné tiskopisy a zpracuje můj životní příběh.  
Ten je prý důležitý zejména z toho důvodu, aby byly zmapovány 
důležité mezníky v mém životě a aby se zjistilo, jaké radosti  
a úspěchy jsem v životě prožila. Zároveň je důležité vědět, 
jakými traumaty a bolestmi si každý z nás prošel. Na základě 
mého životního příběhu, po rozhovorech a konzultacích  
se sociální pracovnicí stanovil klíčový pracovník můj osobní cíl. 
Všichni z nás máme svého klíčového pracovníka, zpravidla  
ho přijímáme velice kladně, protože je to někdo, kdo se nám 
věnuje, ví o nás nejvíce, a komu se můžeme svěřit se svými 
starostmi a trápeními. Často se těším na to, až bude mít můj 
klíčový pracovník službu a sama se po něm ptám. 
V Domově, kde teď žiji, je poskytována také péče duchovní. 
Jednou za měsíc k nám přichází kněz, který slouží mši svatou  
a také se zájemci vede individuální duchovní rozhovory.  
I tato možnost může nám všem, nejen věřícím, pomoci k lepší 
adaptaci v novém prostředí. Pro kohokoliv z nás je důležité 
vědět, že máme možnost pohovořit s někým, ke komu máme 
většinou velkou důvěru a kdo uspokojí naše duchovní potřeby.“ 
Dle sociálních pracovnic a klíčových pracovníků jde o to,  
aby cíle, které jsou jednotlivcům stanoveny, byly smysluplné  
a měly reálný základ. Stanovení kvalitních osobních cílů má vliv 
také na klientovu spokojenost. Postupné naplňování osobních 
cílů působí pozitivně i na zdravotní stav. Nezřídka se stává,  
že se zdravotní stav zájemce zlepší natolik, že si ho rodina 
vezme zpátky do domácího prostředí.  
Každodenní práce respektující individualitu každého klienta 
přináší lepší adaptaci na nové prostředí, rychlejší zapojení 
do kolektivu. Často se pak stává, že když se klienti vracejí 
z hospitalizace, nebo i z návštěvy od rodin, říkají, že jsou  
moc rádi, že už jsou už zase „doma“.  
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I	z	domova	pro	seniory	se	lze	vrátit	domů	

 Aneb jak lze spolupracovat a najít řešení na základě 
konkrétní situace klientky. Příklad toho, jak se i z domova pro 
seniory lze vrátit domů, pokud jde o zájem klientky a ona sama 
to chce.  
 Paní Eva bydlela sama v domku ve vesnici vzdálené 20 km 
od okresního města. Po prodělané mozkové příhodě zůstala 
ochrnutá na levou stranu těla, dokázala se však plně orientovat  
a komunikovat s okolím. Její dcera v té době žila v cizině  
a matku navštěvovala nepravidelně. Paní Evě zpočátku 
pomáhala sousedka, u které se ale postupem času projevily 
zdravotní problémy, a pomoc již nebyla možná. Dcera paní Evy 
z těchto důvodů požádala o pečovatelskou službu. Sociální 
pracovnice při šetření zjistila, že paní Eva sama nezvládne 
sebeobsluhu, hygienu, vaření, zkrátka praktické zajištění chodu 
celé domácnosti. V domku navíc měla ještě dva své psíky, takže 
potřebovala také pomoc při jejich venčení. S paní Evou 
a s její dcerou byla předběžně dohodnuta péče, která měla 
probíhat dvakrát denně. Následující den ale dcera oznámila,  
že matka prodělala další mozkovou příhodu a byla 
hospitalizována v nemocnici. Po několika dnech byla paní Eva 
přeložena na speciální oddělení, kde probíhala  
postupná rehabilitace. 
Dcera mezitím, po dohodě s matkou, domluvila u realitní 
kanceláře prodej domku a matce koupila bezbariérový  
byt přímo v okresním městě.  
Po propuštění paní Evy provedla sociální pracovnice šetření  
v jejím novém bytě. Její zdravotní stav byl po rehabilitaci 
téměř na stejné úrovni jako před hospitalizací. Pečovatelky 
k ní docházely ráno, v poledne a večer. Pomáhaly klientce 
s oblékáním, koupáním, s přípravou a podáváním jídla  
a pití, s úklidem domácnosti, se zajištěním nákupů a dalších 
praktických věcí včetně venčení obou psíků. V rámci 
kompenzačních pomůcek zapůjčila pečovatelská služba klientce 
polohovací postel, antidekubitní matraci a nástavec na WC. 
Rehabilitaci zajišťovaly na základě doporučení praktické lékařky 
a zdravotní sestry. Domácí ošetřovatelská péče probíhala třikrát 
týdně. Sociální pracovnice pak pomohla klientce vyplnit a podat 
žádost o příspěvek na péči. Zároveň si klientka také podala 
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žádost o přijetí do domova pro seniory pro případ, že by pobyt 
doma nebyla schopna zvládnout sama.  
Přestože péče byla zajištěna v maximálním možném rozsahu, 
klientka trpěla depresemi a odmítala spolupracovat jak při 
rehabilitaci, tak i při nácviku sebeobsluhy, navíc se objevovaly 
čím dál větší potíže s chůzí. Docházelo k celkovému zhoršování 
zdravotního stavu a kvalitě jejího života. Po čtyřech měsících 
byla klientka po dohodě s dcerou umístěna do domova pro 
seniory, kde byla zajištěna nepřetržitá péče a intenzivní 
rehabilitace poskytovaná diplomovanou fyzioterapeutkou. 
Během deseti měsíců u paní Evy došlo k výraznému zlepšení 
mobility a schopnosti sebeobsluhy. Postupně se zlepšoval 
její psychický stav, klientka přestala trpět depresemi a začala 
lépe komunikovat a spolupracovat s personálem domova. Po 
výrazném zlepšení stavu klientka ukončila pobyt v domově pro 
seniory a vrátila se zpět do svého bytu. 
V současné době se klientka pohybuje s pomocí chodítka, dobře 
se orientuje, bez větších problémů komunikuje a spolupracuje 
s nejbližším okolím. Pečovatelky k ní dochází ráno a v poledne, 
pomáhají při sprchování, přípravě jídla, zajišťují nákupy a různé 
pochůzky, venčí psíky. Po dohodě s praktickou lékařkou i nadále 
probíhá třikrát týdně rehabilitace zajištěná sestrami domácí 
ošetřovatelské péče, aby si klientka udržela své pohybové 
schopnosti.
Při péči o paní Evu probíhala vzájemná spolupráce mezi 
zaměstnanci terénní i pobytové sociální služby, praktickou 
lékařkou, zdravotní sestrou v domácí péči a dcerou. Takto 
propojená spolupráce umožnila paní Evě návrat do domácího 
prostředí spolu se zachováním kvality jejího života.  
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Informovanost	hraje	při	poskytování	služeb	klíčovou	roli 

 Na konci se vracíme opět na začátek. Nejde však o aktivizaci 
seniorů, ale o kvalitní informování jak seniorů, kteří potřebují 
pomoc, tak jejich potomků či partnerů.

 Odbor sociálních služeb či sociálních věcí a zdravotnictví 
jednotlivých obcí (dále jen OSS) jako součást organizace 
veřejné správy by měl mít shodně jako každá jiná organizace 
určitou vizi a zároveň snahu obhájit směrem k veřejnosti 
smysluplnost a opodstatnění své činnosti a existence. Cíl  
a vize jsou důležité, neméně důležitá je však možnost jejich 
dosažitelnosti, která předpokládá důkladnou znalost oborového 
prostředí, dané lokality a demografického vývoje. 
Klíčovým nástrojem pro dosažení úspěchu v oblasti komunikace 
s klienty a zapojení veřejnosti do komunitního procesu 
(spoluvytváření sociální koncepce města či regionu a podíl  
na realizaci daných opatření) je efektivní „marketingová“ 
strategie. 
Významnými pomocníky OSS jsou v tomto ohledu akce 
realizované pro veřejnost a konkrétní cílové skupiny, pravidelné 
vydávání průvodců a informačních materiálů, ale především 
vlastní webový portál, který může být zásadním prvkem 
úspěšné spolupráce a interaktivity mezi OSS a neziskovým 
sektorem, OSS a městem a v neposlední řadě OSS a veřejností 
(zákazníkem). 
OSS hospodaří s veřejnými prostředky a veškerá jeho 
činnost musí směřovat k „zákazníkovi“ – člověku, k plošné 
informovanosti veřejnosti i k poskytování odborného 
poradenství, ke garanci optimální sítě sociálních služeb 
a k zajištění odpovídající péče pro všechny, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci. Primární pro OSS není úspora 
finančních prostředků, ale výhradně spokojenost občana  
a rozvoj města v sociální oblasti. 
Jednou z možností je, aby OSS disponoval vlastními 
webovými stránkami prezentujícími komplexně sociální služby, 
poskytované na území města či regionu. Rozsáhlé a pestré 
spektrum služeb pro veřejnost musí mít také k tomu uzpůsobený 
a odpovídající prostor. Cílem samostatných stránek, vydělených 
z jednotného schématu města, je zejména provázanost dat  

SENIOŘI	A	SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	-	PŘÍPADY	Z	PRAXE



53«   

a jednoduchost přístupu k zásadním informacím v momentě, 
kdy člověk hledá pomoc, neboť ji rychle a neodkladně potřebuje.
Návštěvníci webového portálu si potřebné informace musí 
snadno dokázat vyhledat i bez speciálního návodu – webová 
aplikace musí být koncipována jednoduše, srozumitelně  
a přehledně i s ohledem na zcela nezkušeného návštěvníka. 
V oblasti sociálních služeb na místní úrovni jsou totiž klienti 
zástupci prakticky celého spektra populace. Struktura webu 
musí být proto dobře čitelná a jasná i pro sporadického uživatele  
a návštěvníka internetu – písmo je zřetelné, oblasti jsou barevně 
odlišeny, schéma je transparentní, oproštěno od cizojazyčných 
termínů a zavádějící odborné terminologie. 
Pokud je web rozdělen do více kategorií, musí se jednat  
o kategorie srozumitelné právě těmto uživatelům, aby se v nich 
snadno „našli“ a poznali, ve které části hledat pomoc. Na webu 
by se dále měly nacházet informace o dotacích poskytovaných 
městem v oblasti sociálních služeb, včetně dalších dokumentů 
týkajících se sociálních služeb. Nejdůležitější a zároveň často 
nejnavštěvovanější sekcí na webových stránkách jsou však 
Aktuality. Zde OSS zveřejňuje veškeré informace a aktuality  
ze sociální oblasti i ze své činnosti. Jedná se zejména o novinky 
v sociálních službách zveřejněných Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, novely zákonů týkajících se sociálních služeb, 
vyhlašování grantů a v neposlední řadě pozvánky na akce, 
které podporují sociální služby a organizace, které je nabízejí. 
Nechybí ani důležité dokumenty s možností stažení, jakými jsou 
například koncepční materiály typu komunitní plán sociálních 
služeb nebo realizační plán na konkrétní období.
Snahou a hlavním záměrem OSS je nejenom informovat 
a nabízet pomoc, ale prostřednictvím webu seznamovat 
transparentně veřejnost se vším, co se na úrovni města  
v dané oblasti děje.  
Komunikuje podobným způsobem i váš úřad, nebo se vám  
to zdá jako pohádka? Město Plzeň je přesvědčeno, že se mu 
tento model komunikace naplňovat daří. Stačí se přidat… 
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5.	Realizátoři	projektu	 
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
 Americká 29, Plzeň, www.cpkp-zc.cz
 Centrum pro komunitní práci západní Čechy působí od roku 
1998 převážně v Plzeňském kraji. Realizuje projekty týkající  
se místního udržitelného rozvoje, podpory sociální integrace  
a výchově k občanství. Spolupracuje s obcemi, místními 
akčními skupinami a neziskovými organizacemi při přípravě 
projektů financovaných z veřejných zdrojů, tvorbě rozvojových 
strategií a zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí (např. 
účastí při plánování úprav veřejných prostranství). V oblasti 
vzdělávání spolupracuje se základními i středními školami 
zejména na projektech týkajících se osvojování základních 
občanských kompetencí žáků a posilování místní identity. 
V rámci sociální integrace spolupracuje s poskytovali sociálních 
služeb především při procesech komunitního plánování 
sociálních služeb. Řadu poskytovatelů rovněž podpořilo v oblasti 
naplňování standardů kvality sociálních služeb a při zavádění 
strategického plánování do řízení jejich organizací.

Plzeňský kraj 
 Škroupova 18, Plzeň, www.kr-plzensky.cz
 Odbor sociálních věcí Plzeňského kraje vykonává 
samostatnou i přenesenou působnost výkonu veřejné správy. 
Především:

 zpracovává Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb •	
v Plzeňském kraji,
 zabezpečuje plnění funkce zřizovatele příspěvkových •	
organizací, které poskytují sociální služby, metodicky je řídí 
a kontroluje (jde o pobytová zařízení, zejména domovy pro 
seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením),
 zajišťuje dostupnost informací o možnostech  •	
a způsobech poskytování sociálních služeb na území kraje, 
rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních  
služeb na území kraje,
 předkládá žádosti a realizuje projekty v rámci  •	
dotačních programů,
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 zajišťuje oblast prevence kriminality, protidrogové politiky, •	
koordinátora pro romské záležitosti, integrace cizinců,
 řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálně-právní •	
ochrany dětí na území kraje,
 zajišťuje kontrolní činnost v oblasti výkonu sociální  •	
práce v kraji. 
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 Zdaleka ne vše, co bylo díky realizaci projektu vytvořeno, 
bylo možné prezentovat v této publikaci. Podklady, ze kterých 
vychází, a výstupy, které do ní nebylo možné zařadit, najdete  
na přiloženém disku, který obsahuje následující dokumenty: 

 Srovnávací analýza sociálních služeb pro seniory  •	
v krajích ČR 

 Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb  •	
na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností Plzeňského kraje

 Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy •	
pečujících osob a poskytovatelů vybraných sociálních služeb 
(Domov pro seniory, Odlehčovací služba, Pečovatelská 
služba, Osobní asistence, Denní a týdenní stacionář) 

 Představy „budoucích seniorů“ o ideálním stáří a sociálních •	
službách pro seniory

Další příběhy z praxe poskytovatelů sociálních služeb•	

 Další informace o projektu neleznete na webových stránkách  
www.cpkp-zc.cz.

 V případě zájmu o jakékoliv další informace se obracejte  
na Ondřeje Starého z Centra pro komunitní práci západní Čechy 
(e-mail: ondrej.stary@cpkp.cz, tel: 377 329 558), nebo  
na Michaelu Vocetkovou z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Plzeňského kraje (e-mail: michaela.vocetkova@plzensky-kraj.cz,  
tel: 377 195 162). 
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