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Úvod 

 

 Oblast sociálních služeb je příkladem dynamicky se 

rozvíjejícího odvětví, kde je patrný obrovský posun za 

posledních 15 let především v šíři nabídky poskytovaných 

služeb. Nestátní neziskové organizace jako poskytovatelé 

celé řady alternativních služeb nahrazujících ústavní 

péči hrají v celém systému stále větší úlohu a svou roli 

získávají i komerční organizace poskytující sociální 

služby.  

 Všichni účastníci systému (zadavatelé, poskytovatelé  

i uživatelé služeb) jsou účastníky procesu kontinuální 

změny. Procesu dlouhodobého a náročného, ve kterém každý 

zastává svou specifickou roli a hájí své zájmy.  

 Na jedné misce vah jsou potřeby uživatelů, na druhé 

jsou možnosti a zdroje uspokojení těchto potřeb, včetně 

politických priorit, které je třeba brát v úvahu. 

Potřebu i reálný rozsah sociálních služeb totiž 

ovlivňuje řada demografických, sociálních a ekonomických 

faktorů.K nejvýznamnějším z nich patří prodlužování 

délky života a pokroky v lékařství, umožňující přežití 

nemocným s různými chorobami či zdravotními postiženími. 

Vzrůstá tak počet osob, které jsou vzhledem k věku či 

svému zdravotnímu stavu (nezřídka se jedná o kombinaci 

obou faktorů) odkázány na pomoc druhých. Je proto 

nezbytné nacházet nová řešení, která dlouhodobě 

zabezpečí poskytování potřebné a kvalitní péče všem, 

kteří ji potřebují. Snahou každé společnosti by mělo být 

jim tuto péči v co největší míře zajistit přímo v jejich 

domácnostech. 

 Od počátku 90. let se usilovalo o přijetí zákona, 

který by upravil celý systém sociální pomoci a nahradil 

tak zastaralou legislativu platnou již před rokem 1989. 

Zákon  
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o sociální pomoci byl opakovaně navrhován, měněn a opět 

stahován podle toho, jak se během posledních 15 let 

střídalo politické vedení země. Následkem toho 

existovaly služby, které neměly oporu v žádném právním 

předpisu, a chyběl zde i jasný systém financování služeb 

a možnost kontroly kvality těchto služeb.  

 Plánované změny systému sociální pomoci musely 

reagovat také na aspirace České republiky na vstup do 

Evropské unie a její pozdější vstup do unie v roce 2004. 

Koordinace se systémy sociální pomoci a přiblížení se 

evropským trendům v poskytování sociálních služeb byly 

dalšími důvody, které v roce 2000 vedly MPSV  

k vypracování nového věcného záměru zákona upravujícího 

sociální služby, který by reagoval na přibližování 

českého právního řádu právu Evropské unie  

v oblasti sociální politiky. Po všech složitostech, 

které přijetí nového zákona provázely, byl dne  

14. 3. 2006 přijat jako zákon č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. 

  Základním pilířem procesu transformace sociálních 

služeb pro seniory je podpora jiných než rezidenčních 

služeb, vytvoření variantních možností služeb a jejich 

výběr na základě svobodné volby seniorů. Na vývoj v této 

oblasti v České republice, ale i v ostatních zemích 

Evropské unie, reaguje koncepce MPSV, které v horizontu 

let 2007 – 2013 chce podporovat tento trend na všech 

úrovních správy a také mezi poskytovateli a samotnými 

uživateli služeb. 

 Jakkoli je prioritní péče o seniory v jejich původní 

rodině či v samostatném bytě, přesto bude ještě 

v příštích letech nutná i péče institucionalizovaná. 

 Má diplomová práce se zaměřuje na celkovou změnu 

poměrů v oblasti sociálních služeb se zaměřením na 
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služby poskytované seniorům. Pokusím se přiblížit 

charakter a podstatu sociálních služeb, které jsou  

v současné době poskytovány seniorům, současně se 

soustředím na změny, které doznaly v souvislosti  

s přijetím nového zákona o sociálních službách.  

 V empirické části své diplomové práce jsem se 

zaměřila na názory samotných uživatelů jednoho 

velkokapacitního domova pro seniory. Cílem výzkumu bylo 

zjistit, zda by senioři, kteří již v domově bydlí, byli 

ochotni změnit toto zařízení za jiný typ služby, zda 

mají o jiných typech služeb informace a jak by se 

rozhodovali v případě, že by v době jejich odchodu do 

domova měli možnost volby.  
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1. Historie péče o seniory 

1.1. Péče o seniory do roku 1989 

 

 Kořeny organizované pomoci osobám nemocným a starým 

sledujeme na našem území již od středověku. 

 Nejdůležitějším a mnohdy jediným poskytovatelem 

sociální pomoci potřebným byla církev. Postupně se tato 

pomoc stala hlavní činností náboženských obcí řeholních 

řádů a jejich klášterů. (Kodymová, 2001) 

 U klášterů zřizovaly různé řeholní řády špitály, kde 

nacházeli charitativní pomoc zejména ti nejchudší lidé. 

V některých případech byly podporovány bohatými 

mecenáši, ale většinou byly spravovány církví. Péče  

o staré lidi vlastně nebyla ani definována – staří lidé 

žili prostě doma, a pokud byli nemohoucí, někdo se o ně 

postaral.  

 „Někdy se stávalo, že v mnohých špitálech se věková 

skladba začala blížit formě jakéhosi zařízení pro 

staré.“ (Glosová, 2006, s. 29)  

 Během 15. století vznikala různá zařízení také ve 

městech (tzv. městské špitály) a organizace léčebné  

a sociální péče se částečně přesouvala z církve na 

správu města. (Kodymová, 2001) 

 Postupně se mění charakter péče o nemocné  

a v 18. století jsou zakládány první nemocnice; proto 

jsou staří lidé překládáni do starobinců a nemajetní do 

chudobinců.  

 Prvním chudinským zákonem pro Čechy byl zemský 

chudinský zákon z roku 1868, který stanovil povinnost 

domovské obce starat se o své chudé. Chudinská péče 

zahrnovala především ubytování a nejnutnější stravu. 

(Troster a kol., 2005) 

 Péče domovské obce ale nastupovala až po vyčerpání 

možností osob, které byly povinny pečovat. V té době 
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existovaly zejména u vesnických stavení tzv. výminky. 

Tyto malé přístavby u domů, kam potomci stěhovali své 

staré a nemohoucí rodiče, ale nepřinášely svým 

obyvatelům většinou nic jiného než zajištění těch 

nejzákladnějších potřeb. 

 Tzv. „Recepční zákon“ zákon č. 11, o zřízení 

samostatného státu Československého, z  28. 10. 1918, 

byl prvním ústavním provizoriem nově vzniklého státu, na 

jeho základě nadále na našem území platilo právo 

Rakouska -Uherska.  

 V období první republiky došlo na našem území 

k intenzivnímu rozvoji sociální péče. Vzniklo 

ministerstvo sociální péče a byly přijaty nové zákony, 

které zlegalizovaly veřejnou sociální péči u nás. 

(Kodymová, 2001) 

 Péči o seniory se kromě veřejných institucí tradičně 

věnovala i řada dobrovolných organizací. Tyto organizace 

byly zřizovány na základě spolkového práva a vznikaly 

často na principu národnostním či náboženském nebo se 

specializovaly na specifické sociální úkoly. Významnou 

zásadou sociální péče v Československu byla snaha 

soustředit pomoc na rodinu - vytvořit pro ni takové 

podmínky, aby se mohla postarat se o svého příslušníka 

vlastními silami.   

 V Čechách mělo domácí pečovatelství vždy své 

nezastupitelné místo a bylo vždy na úrovni srovnatelné 

s úrovní péče v okolních zemích. V tomto vývoji se 

negativně odrazil totalitní systém, který překotným 

vytvářením institucionálních forem péče na několik 

desetiletí ochromil slibné utváření domácího 

pečovatelství. (Strettiová, 1997) 

 V období tzv. druhé republiky se dále rozvíjela síť 

dobrovolných organizací, a ty zastupovaly v péči o staré 

důležitější místo než obce. Mezi nejvýznamnější patřily 
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spolky Československý červený kříž, katolická charita, 

armáda spásy, aj. 

 Ačkoli se sociální péče po druhé světové válce 

soustředila hlavně na děti, mládež, invalidy, rodiny  

a válečné poškozence, lze už v této době sledovat téměř 

první kroky systematicky rozvíjené terénní péče 

poskytované starým lidem. Ještě v celonárodních plánech 

z roku 1948 se počítalo s rozšířením terénní 

ošetřovatelsko - zdravotnické služby.  

 V průběhu padesátých a šedesátých let byla omezena 

činnost dobrovolných organizací, které poskytovaly 

zejména terénní sociální služby, a tato péče byla 

nahrazena centralizovanou zdravotní  

a institucionalizovanou sociální péčí.  

 V roce 1959 bylo na našem území centrálně zřízeno 

296 domovů důchodců s téměř 30 000 lůžky. V témže roce 

byly pod jednotnou správu převedeny i ústavy, které 

doposud spravovala Česká katolická charita, Diakonie  

a další církevní společnosti. (Chládek, 2001)  

 Zajištění bydlení seniorů ve velkých kolektivních 

zařízeních, přineslo mnoha lidem i přes v současné době 

kritizované nedostatky, značné zlepšení kvality života. 

Stavění těchto zařízení uvítali tehdy senioři 

z nadšením. (Haškovcová, 1990) 

 V období vlády komunistické strany ovšem nevznikaly 

pouze velkokapacitní kolektivní ústavní domovy důchodců; 

od konce 60. let se začaly rozvíjet i jiné formy 

sociálních služeb pro seniory – domovy s pečovatelskou 

službou a domovy – penziony pro důchodce. 

 Historie pečovatelských domů se datuje do roku 1967, 

kdy v Desné u Tanvaldu snaha vhodně pečovat o staré lidi 

z horských vesniček  přivedla místního lékaře na 

myšlenku soustředit všechny, kteří měli o sociální 
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služby zájem, do jednoho vybaveného domu v centru města. 

Během dalších deseti let vzniklo 131 takových domů.  

 Roku 1970 vzniká v Brně experimentálně první Domov – 

penzion pro důchodce a v roce 1973 první domovinka. 

(Strettiová, 1997) 

 V 80. letech byla hlavní pozornost v oblasti 

sociálních služeb věnována rozšiřování nabídky 

pečovatelské služby a zvětšování lůžkové kapacity v LDN. 

Orgány sociální péče kvůli stále se zvyšující poptávce 

po doplňkových službách rozšířily nabídky pečovatelské 

služby o stravování, popř. donášku obědů, úklid, pomoc 

při vyřizování osobních záležitostí apod.  

 Tento systém péče o staré lidi fungoval až do 

společenských změn v roce 1989.  
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1.2. Péče o seniory od roku 1989 do současnosti 

 

 Brzy po „sametové revoluci“ bylo jasné, že společně 

s reformou ekonomickou bude potřeba i zásadně změnit 

celý systém sociálního zabezpečení. Reformy se 

zaměřovaly především na důchodový systém a zavedení 

sociálního pojištění. (Troster, 2005) 

 Na rozdíl od obecně sdílené nutnosti transformace  

politického a ekonomického systému po roce 1989 reforma 

systému sociální péče nebyla zpočátku aktivně formována. 

 „Tehdejší představitelé MPSV nedůvěřovali vytváření 

metodik řízení a provozování sociální péče, natož 

plánování koncepce jejich vývoje. Věřili v zákony trhu, 

ale bohužel nevytvořili nový zákon o sociální péči, 

který by tržní prostředí v oblasti sociální péče 

zavedl.“ (Glosová, 2006, s.52)  

 Hlavními směry transformace sociálních služeb 

v 90. letech byla deinstitucionalizace sociálních služeb  

a vytváření alternativních služeb pro seniory, vstup 

nestátních organizací do systému sociálních služeb  

a profesionalizace sociální práce. Zavádět změny v celém 

systému sociální péče nebylo jednoduché. Existovalo zde 

napětí mezi státními a nestátními organizacemi i mezi 

personálem jednotlivých zařízení a samotnými uživateli. 

 Změna politického uspořádání a změna ideologie 

nezměnila fungování institucí sociální péče. Naprostá 

většina personálu byla vzdělávána a získávala zkušenosti 

v období reálného socialismu, což na mnohých zanechalo 

nesmazatelné stopy ve výkonu profesionální role. 

(Matoušek, 1999) 

 I přes obecně sdílenou nutnost deinstitucionalizace, 

podpořenou názory odborníků a dobrou praxí z Evropy, 

poskytla vláda koncem 90. let téměř 7 miliard korun na 

stavbu ústavů (22 ÚSP a 42 DD s průměrnou kapacitou 80 
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lůžek) přemístěných z restituovaných objektů, kterým 

měla končit desetiletá lhůta. (Glosová, 2006) 

 Na řešení problému kapacit stavbou moderních 

velkokapacitních zařízení měly jistě vliv i stavební 

firmy, pro které rozsah těchto investic nebyl 

zanedbatelný. 

 Podle Glosové (2006) by lůžko v malém bytě v domě 

s pečovatelskou službou vyšlo na polovinu ceny lůžka ve 

velkém domově pro seniory. 

 Ekonomickým aspektem transformace sociálního systému 

bylo úsilí uživatelů a různých, zejména neziskových, 

organizací o to, aby byl finanční příspěvek přesměrován 

přímo na postižené a nikoli na instituce, které péči 

poskytují, tak aby si uživatelé mohli péči sami vybrat. 

Ve druhé polovině 90. let bylo možné pozorovat změnu 

postoje vedení státu – usilovalo se o přijetí takového 

zákona, který by upravil systém poskytování sociálních 

služeb jako celek a nahradil tak zastaralou legislativu 

platnou již před rokem 1989. 

 Dne 14. 3. 2006 byl po dlouhém procesu 

připomínkování, stahování a opakovaném navrhování 

schválen zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

K tomu, aby mohly být naplněny principy transformace, 

které vznikaly od revoluce až do současnosti, nabízí 

zákon následující zásadní nástroje: garantuje bezplatné 

sociální poradenství, nabízí velmi pestrou nabídku 

dalších sociálních služeb, umožňuje výběr služby 

samotným uživatelem poskytnutím sociální dávky 

„příspěvek na péči“, současně garantuje kvalitu 

poskytovaných služeb tak, aby v prvé řadě zachovávaly 

lidskou důstojnost uživatelů. 
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2. Stárnutí populace 

2.1. Demografické změny a stárnutí populace  

 

 Stárnutí populace je proces, který je 

charakterizován změnami ve věkové skladbě obyvatelstva, 

přibýváním starých lidí v populaci a snižováním počtu  

i relativního podílu dětí a mladistvých. 

 Stárnutí světové populace je výsledkem pokračujícího 

poklesu porodnosti a rostoucí průměrné délky života. Od 

počátku tohoto století stárne nejrychleji populace 

vyspělých zemí, ale stárnutí se zrychluje i v ostatních 

částech světa. Demografické změny vedoucí k celkovému 

stárnutí populace postupně zasahují i země rozvojové, 

takže je pravděpodobné, že se v nastávajícím tisíciletí 

stanou trendem celosvětovým. 

  Demografové prohlašují, že k tak výrazným 

demografickým změnám v historii lidstva ještě nikdy 

nedošlo a nazývají současné stárnutí populace revolucí 

dlouhověkosti. Tuto revoluci srovnávají s významnými 

revolucemi v historii lidstva jako např. s průmyslovou 

revolucí, jež ovlivnila všechny aspekty lidského života. 

(Korunková, Červenková, 2001) 

 Statistických údajů, které potvrzují demografické 

změny, je dostatek. Za všechny uvádím tabulku z Projekce 

OSN z února 1998. (Korunková, Červenková, 2001) 
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Poznámka: Podíl věkových skupin do 15 a nad 60 let v 

letech 1950 až 2110 

  

 Problémem dalšího rozvoje stárnoucích společností  

a přípravou na stárnutí společností se zabývá řada 

významných mezinárodních organizací a ve prospěch 

postavení starých lidí ve společnosti byla přijata řada 

prohlášení a rezolucí.  

 Nejvýznamnějšími mezinárodními dokumenty jsou:   

- Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, 

přijatý Světovým shromážděním pro problematiku stárnutí 

ve Vídni v roce 1982 a ve stejném roce i Valným 

shromážděním OSN, který je zaměřen na posílení 

schopnosti států řešit účinně stárnutí populace, 

využívat rozvojového potenciálu seniorů a reagovat na 

jejich potřeby.  

- Zásady OSN pro seniory přijaté Valným shromážděním OSN 

v roce 1991 - materiál obsahuje pět klíčových oblastí 

a k nim příslušejících práv seniorů; vlády jsou 

nabádány, aby tyto zásady včlenily do svých národních 

programů, které se věnují seniorské problematice.  

- Závěrečný dokument IV. Světové konference Mezinárodní 

federace stárnutí, která se konala v září 1999 

v Montrealu; na konferenci bylo konstatováno, že zásady 

a doporučení, obsažená ve dvou předchozích dokumentech 

nejsou všeobecně uznávány a dodržovány, a proto 

v závěrečném dokumentu bylo doporučeno OSN, aby svým 

členským státům navrhla přijetí národních plánů přípravy 

na stáří. 

 Česká republika jako členský stát OSN v zájmu 

naplnění zásad, doporučení a strategií OSN k stárnutí 

populace přijala Návrh základních principů Národního 

programu přípravy na stárnutí populace v České republice 

usnesením vlády č. 1181 ze 14. listopadu 2001. 
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 Návrh vytyčuje 10 základních principů a s nimi 

souvisejících práv, zaměřených na oblast etického 

přístupu ke stáří, přirozeného sociálního prostředí, 

pracovních aktivit, hmotného zabezpečení, zdravého 

životního stylu a kvality života, zdravotní péče, 

komplexních sociálních služeb, společenských aktivit 

a bydlení. Zvolených 10 základních principů postihuje 

potřeby českých seniorů i společnosti a směřuje zejména 

k zajištění rovného práva pro seniory, důstojnosti, 

nezávislosti, plnohodnotné účasti seniorů na sociálním, 

kulturním, hospodářském a politickém životě, kvality 

péče a podpory, vyrovnání příležitostí, k uvědomění si 

osobní odpovědnosti za přípravu na stáří a posílení role 

přirozeného sociálního prostředí. 

 Jako poradní orgán vlády pro otázky týkající se 

seniorů a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády 

ze dne 22. března 2006 Rada vlády pro seniory a stárnutí 

populace. Ta ve své činnosti usiluje o vytvoření 

podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří 

v České republice a aktivní zapojení starších osob do 

ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu 

demografického vývoje. 

 Celá Evropa dnes čelí demografickým změnám, jejichž 

rozsah a závažnost nemá obdoby. Ve většině členských 

zemí Evropské unie došlo v průběhu devadesátých let 

k poklesu počtu obyvatel a v mnoha zemích je zajištěn 

potřebný přírůstek obyvatelstva především díky 

přistěhovalcům. 

 Demografické změny mají dopad na většinu politik 

Evropské unie i samotných členských států. Stárnutí 

obyvatelstva může způsobit pokles ročního růstu HNP, 

změnit nároky na účast v pracovním procesu, zatížit 

nepřipravené systémy sociálních a zdravotních služeb  

a významně ovlivnit důchodové systémy členských zemí.  
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 Uvedené demografické změny jsou výsledkem tří 

základních trendů: 

- Neustálé prodlužování délky života.  

- Zvyšování počtu pracovníků starších 60 let.  

- Trvale nízká porodnost.  

 Pokles počtu obyvatel je ještě rychlejší  

a závažnější, vezmeme-li v úvahu celkové obyvatelstvo  

v aktivním věku (15 - 64 let) - v období mezi lety 2005 

a 2030 se počet lidí v této věkové skupině sníží o 20,8 

milionu. (Zelená kniha, 2005) 

 Podle Zelené knihy "Nová mezigenerační solidarita 

jako odpověď na demografické změny" Komise Evropských 

společenství (2005) by při řešení nepříznivého vlivu 

demografických změn měla Evropská unie sledovat tři 

hlavní priority: 

- Vrátit se na cestu demografického růstu modernizací 

systémů sociální ochrany, zvyšováním zaměstnanosti žen  

a starších pracovníků, novými opatřeními na podporu 

porodnosti a promyšleným využíváním přistěhovalectví.   

- Dbát na rovnováhu mezi generacemi v rozdělení času 

během celého života, v rozdělování plodů hospodářského 

růstu a také v rozdělení břemene financování důchodů  

a zdravotní péče. 

- Vytvořit nové přechody mezi etapami života. Prodlužuje 

se doba studií a mladí lidé v aktivním věku chtějí mít 

čas na své děti. 

 V současné době nabývají demografické změny na 

intenzitě a společnosti na celém světě stojí před úkolem 

vyjít vstříc potřebám starší generace v zájmu zaručení 

rovnoprávnosti všech generací a zabezpečit, aby starší 

osoby, které již zpravidla nevyvíjejí ekonomickou 

činnost, měly ze společných zdrojů zabezpečenou 

důstojnou lidskou existenci. Existenci odpovídající 
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možnostem společnosti, stejně jako v ní platným etickým 

představám. 
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2.2.  Důsledky stárnutí obyvatelstva 
 
 
 Stárnutí obyvatelstva jako přirozený výsledek 

sociálně ekonomického a demografického vývoje přináší 

řadu důsledků pro společnost a jednotlivce. Tyto 

důsledky jsou především ekonomické, sociálně 

psychologické a sociálně zdravotní. 

 Mezi nejdůležitější ekonomické důsledky stárnutí 

obyvatelstva patří nezbytnost tvorby vyššího hrubého 

domácího produktu při relativně nižším podílu ekonomicky 

aktivních osob.  

 Zpráva skupiny nezávislých odborníků (Zelená kniha, 

2005) vedené bývalým nizozemským předsedou vlády Wimem 

Kokem zdůraznila význam této demografické výzvy pro 

lisabonskou strategii EU.  

 Stárnutí obyvatelstva by mohlo způsobit pokles 

potenciálního ročního růstu HNP v Evropě z dnešních 2 až 

2,25 % na 1,25 % v roce 2040. Tím by byla ovlivněna  

i podnikavost a iniciativnost celé evropské společnosti. 

 Chce-li Evropa této výzvě čelit, musí členské státy 

bezodkladně a rozhodně realizovat lisabonskou agendu, 

klást důraz na politiky, které si kladou za cíl větší 

účast v pracovním procesu - zejména pro takové skupiny 

obyvatelstva, jako jsou ženy, mladí lidé a senioři. 

Rovněž je třeba pokračovat v modernizaci systémů 

sociální ochrany, a to zejména systémů důchodového 

zabezpečení, tak aby se zajistila jejich finanční  

a sociální životaschopnost a aby tyto systémy umožnily 

zvládat dopady stárnutí. 

 Důchodové zabezpečení tvoří největší podíl 

sociálních nákladů a nutí jednotlivé země ke zvažování 

různých postupů při reformách důchodového zabezpečení. 

Mezi nejzávažnější ekonomické problémy v České republice 

v souvislosti se stárnutím obyvatelstva patří zajištění 
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finančních prostředků na důchody a volba takového 

systému důchodového zabezpečení, který by umožňoval 

vyrovnané hospodaření s jeho příjmy a výdaji. 

 Tým expertů (Bezděk a kol., 2005), který se na 

základě dohody předsedů politických stran důchodovou 

problematikou zaobíral od jara 2004, označuje dnešní 

důchodový systém za dlouhodobě neudržitelný - potřebuje 

zásadní reformu, nikoliv pouze dílčí opravu parametrů. 

Krátkodobě bude systém sice dosahovat přebytku, což 

ovšem neznamená jeho udržitelnost či stabilizaci.  

V důchodovém systému existují značná časová zpoždění, 

a proto musí přijetí reformních opatření dostatečně 

předcházet okamžik, kdy budou problémy patrné. 

 Reforma důchodového systému by se měla na jedné 

straně soustředit na snižování výdajů prostřednictvím 

zvyšování věku pro odchod do důchodu a na druhé straně 

by měla vytvořit takový systém financování důchodového 

zabezpečení, který by se opíral o více pilířů. Některé 

členské země Evropské unie v současnosti podporují 

důchodové systémy, které mimo povinného důchodového 

pojištění „státního“ a dobrovolného soukromého, tzv. 

důchodového připojištění, obsahují i tzv. zaměstnanecké 

důchodové zabezpečení. 

 Jde prakticky o spoření obyvatelstva s možným 

zhodnocením těchto úspor pomocí různých způsobů 

investování uspořeného a zúročeného kapitálu. 

(Zavázalová, 2001) 

 Mezi hlavní výhody zaměstnaneckých systémů patří 

princip zásluhovosti – co se vložilo a zhodnotilo, vrátí 

se ve formě penze konkrétní osobě; hlavní nevýhodou jsou 

tržní rizika související s inflací a běžnými riziky 

investování. 

 Sociálně zdravotní důsledky stárnutí obyvatelstva 

vyplývají především z nárůstu nemocnosti starších lidí 
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a jejich zvýšené potřeby zdravotní a sociální péče.  

Se zvyšujícím se věkem se zvyšuje nemocnost, především 

nastává prevalence chronicky nemocných osob a vzrůstá 

multimorbidita. Zvyšuje se počet seniorů, z nichž 

především díky pokrokům v medicíně a změně životního 

stylu narůstá počet velmi starých osob (85 let a více). 

Větší počet seniorů logicky bude v budoucnu mít zvýšenou 

spotřebu zdravotní a sociální péče.  

 Odhaduje se (Červenková, 2006), že v populaci starší 

65 let zůstává cca 80 % spoluobčanů soběstačných, 

potřebu pomoci v domácnosti pociťuje asi 13 %, a potřebu 

ústavní péče mají asi 2 až 3 %. Potřebu ústavní péče 

autorka odhaduje pro rok 2010 na 42 300 občanů a v roce 

2020 na 51 000 občanů. Přitom kapacita domovů důchodců  

v současné době (2006) činí pouze 39 000 lůžek. 

 Nedostatek míst v domovech důchodců je ještě 

prohlubován tím, že chybějí i příslušná lůžka 

ošetřovatelské a následné péče v resortu zdravotnictví. 

Prioritní zabezpečení vyžadují zejména primární 

zdravotní péče a terénní sociální služby. 

 Stárnutí populace přináší i další (neméně důležité) 

sociálně psychologické důsledky. Patří k nim především 

měnící se postoje a chování obyvatelstva, zejména mladší 

generace, ke generaci starších. Způsob života 

obyvatelstva se změnil ve všech oblastech - v charakteru 

práce, ve využívání volného času, v životní a kulturní 

úrovni a v budoucnu mohou tyto změny vést k novým 

generačním konfliktům. 
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3. Sociální služby poskytované seniorům 

 v Evropské unii 

3.1. Sociální pomoc v Evropské unii a pojem  

   sociální služba  

 

 Politika Evropské unie je založena na třech 

základních pilířích – jednotný trh, volný pohyb osob, 

zboží, služeb a kapitálu, společná bezpečnostní  

a zahraniční politika a spolupráce v oblasti justice. 

Sociální oblast nepatří k základním pilířům politiky 

Evropské unie, ale v rámci základních principů unie je 

nutné zajistit všem migrujícím občanům Evropské unie 

stejnou náležitou ochranu a stejná sociální práva. 

Z toho důvodu se musí odstranit zásadní odlišnosti 

v sociálních systémech členských států tak, aby se 

migrujících občanů negativně nedotýkaly. Nejde přitom  

o dosažení úplného souladu systémů sociální ochrany, ale 

pouze o jejich sbližování a přizpůsobení. 

 Také v České republice provází od devadesátých let 

až do současnosti zásadní změnu politického  

a ekonomického systému transformace celého sociálního 

systému.  

 Cílem této transformace bylo vytvoření takového 

sociálního systému, který by odpovídal potřebám tržní 

ekonomiky a zároveň byl v souladu s principy platnými 

v Evropské unii. (Troster a kol., 2005)           

 Snaha o koordinaci sociálních systémů byla jedním 

z důvodů, které v roce 2000 vedly MPSV k vypracování 

nového věcného záměru zákona o sociálních službách, 

který by reagoval na přibližování českého právního řádu 

právu Evropské unie v oblasti sociální politiky. Systémy 

sociálních služeb v Evropské unii byly inspirací  

a návodem pro transformaci sociálních služeb u nás.  
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  Z různých důvodů je pro autory srovnávacích studií 

(Bjalkovski, Fruhbauer, 2000) složité sestavit 

z nesourodé mozaiky různých dílčích informací celistvý 

obraz, umožňující komparativní analýzu typu a rozsahu 

sociálních služeb v rámci určitého jednotného systému. 

Především chybí definice (vymezení) takovéhoto 

jednotného systému. 

 V různých modelech státního uspořádání se přístup 

k sociálním službám liší. Neexistuje obecně přijatá 

definice, co vše lze zahrnout pod pojem „sociální 

služba“.  

 Obecně je v zemích EU celý systém označován jako 

„sociální ochrana – social protection“ a zahrnuje jak 

„sociální služby – social services“, tak „sociální pomoc 

– social assistance“ v podobě finanční pomoci na základě 

specifické potřebnosti. (Bjalkovski, Fruhbauer, 2000) 

 Finanční pomocí jsou různé druhy dávek, které jsou 

vyplácené v hotovosti a jsou buď nárokové (na základě 

pojištění – např. penze ve stáří) nebo jsou  

(ve speciálních případech) založeny na testování příjmu.  

 V systému sociální ochrany je zahrnuto také 

„sociální zabezpečení – social security“, tedy sociální 

zajištění lidských (občanských) práv. (Tomeš, 1996) 

 Náš právní řád nepoužívá pojem sociální ochrana, ale 

pojem sociální zabezpečení, který zahrnuje obě výše 

zmíněné složky, jak finanční pomoc, tak sociální služby. 

 V našich podmínkách termín „sociální služba“ 

definuje např. Slovník sociální práce (Matušek, 2003) 

jako všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, 

poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je 

zvýšení kvality klientova života, popřípadě ochrana 

zájmů společnosti. Zákon o sociálních službách ji 

definuje jako činnost nebo soubor činností zajišťující 
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pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 

nebo prevence sociálního vyloučení.  

 Dále v textu této kapitoly je pojem „sociální 

služba“ užíván většinou ve smyslu neplacené služby, 

aktivní činnosti směřující k naplňování potřeb  

a odstraňování těžkostí osob, které se nacházejí 

v nepříznivé sociální situaci.  
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3.2. Charakteristika základních modelů 

poskytování sociálních služeb v EU 

 

 Členské státy EU mají různé politické i sociální 

systémy a nelze je přímo srovnávat nebo striktně 

rozdělovat do skupin; lze však vymezit jisté rysy 

společné určitým skupinám zemí. V následujícím textu 

jsem země Evropské unie rozdělila do čtyř různých modelů 

poskytování sociálních služeb. Z každé skupiny zemí jsem 

vybrala jednoho zástupce, jeden členský stát, který 

nejlépe představuje danou skupinu a na jeho příkladu 

přiblížím systém poskytování sociálních služeb v daném 

modelu.  

 V kapitole 3.2. a 3.3. se pokouším poskytnout 

přehled o evropských modelech fungování sociálních 

služeb s přihlédnutím k roli municipalit, tedy nejnižší 

samosprávné úrovně, jež má pravomoc k zajišťování, 

rozvoji a doručování těchto služeb ve vybraných zemích. 

 Skandinávský model veřejných služeb (někdy je 

označován jako nordický nebo univerzální) je typický 

velkým rozsahem a dostupností sociálních služeb. 

Dostupnost služeb je dána aplikací principu univerzality 

z něhož vyplývá, že existuje standardní úroveň služeb, 

které se k uživateli dostávají prostřednictvím stejného 

systému.  

 Princip modelu univerzálního neboli nordického 

spočívá v maximálním využití potenciálu municipalit 

poskytovat sociální služby (tzv. služební municipality). 

(Fruhbauer, Smutek, 2001) 

 Místní samosprávné úřady mají dokonce pravomoc 

vybírat daně a jsou politicky zodpovědné za poskytování 

sociálních služeb ve své komunitě. Systém nabízí 

rovnocenné šance všem skupinám obyvatelstva a jasně 

odráží důsledné uplatnění principu subsidiarity.  
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Na systému sociálních služeb participují i neziskové  

a dobrovolné organizace, komerční sociální služby 

v podstatě neexistují. 

 K výhodám skandinávského modelu poskytování 

sociálních služeb patří především zákonná povinnost 

státu a municipalit poskytovat sociální služby, 

k nevýhodám patří lokálně omezené alternativy služeb  

a velká finanční náročnost celého systému. 

 Skandinávský model funguje ve Finsku, Švédsku, 

Norsku, Dánsku a na Islandu.  

 Jihoevropský model poskytování sociálních služeb 

funguje v Portugalsku, Španělsku, Řecku, Itálii  

a Francii. V těchto zemích je nabídka služeb sociální 

péče značně omezena. Veřejnoprávní subjekty nemají 

v systému téměř žádnou roli, většina služeb má 

neformální charakter (církevní a dobrovolné organizace, 

rodinná solidarita) a nejbohatší vrstvy obyvatel 

využívají soukromé komerční služby.  

 V liberálním modelu (Velká Británie, Irsko) 

poskytování sociálních služeb jsou veřejné služby 

zaměřeny výlučně na příjemce s limitovanými příjmy. 

Vycházejí z předpokladu, že stát a místní orgány nesmí 

zasahovat do života občanů jinak, než jen ochranou 

základních svobod a osobní integrity. 

 V Británii platí princip pomoci podmíněný ověřením 

výše majetku, stát přijímá odpovědnost za poskytnutí 

služby, avšak zároveň se snaží navrátit odpovědnost 

příjemci a zmenšit rozsah sociálních služeb. 

(Bjalkovski, Fruhbauer,  2000) 

 Hlavní nevýhodou tohoto systému je, že neexistencí 

univerzálního poskytovatele sociálních služeb je 

znemožněna kontrola systému a odpovědnost poskytovatelů. 

 Korporativní model poskytování sociálních služeb je 

typický především pro Německo, Rakousko a Holandsko.  
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Je založen na propracovaném systému povinného pojištění, 

jeho základní myšlenkou je reprodukce sociálního statusu 

pomocí pojištění (čím vyšší jsou příjmy, tím vyšší je 

pojistné a vyplácené dávky). Lidé jsou vedeni k finanční 

zodpovědnosti za svůj způsob života a aktivně se 

podílejí na úhradě sociálních služeb.  

 Existuje zde široká sít sociálních služeb, které 

jsou poskytovány státem, neziskovými organizacemi i 

komerčními společnostmi. 
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3.3.  Sociální služby poskytované v zemích EU  

     (Dánsko, Francie, Irsko, Rakousko) 

 

Dánsko 

 Dánsko je s počtem obyvatel kolem pěti miliónů 

jednou z nejmenších zemí Evropské unie. Vysoká životní 

úroveň spolu s nízkou mírou nezaměstnanosti a vysokou 

mírou daně z příjmu umožňuje státu zajišťovat rozsáhlou 

nabídku sociálních služeb. Výborná kvalita a šíře 

veřejných služeb sociální péče je pro Dánsko 

charakteristická; v tomto ohledu stojí Dánsko na 

nejvyšší příčce v Evropské unii.     

 Dánsko představuje model s nejvíce decentralizovaným 

systémem sociální pomoci ze všech zemí, které v této 

kapitole představuji. Odpovědnost za poskytování 

sociálních služeb je tak blízko uživatelům jak jen je to 

možné. Hlavní roli zde hrají municipality, centrální 

vláda zabezpečuje jen statutární a ekonomický rámec. 

Lokální orgány jsou odpovědné za péči o seniory stejně 

jako o adekvátní bydlení a jiné služby. 

 Sociální služby jsou poskytovány všem osobám  

s trvalým pobytem v Dánsku. Každé osobě s trvalým 

pobytem jsou legislativně zaručeny důstojné životní 

podmínky a všichni mají stejné právo na sociální služby 

bez ohledu na svou pracovní činnost. 

 Sociální služby jsou v Dánsku upraveny v rámci 

zákona o sociální pomoci a prováděcích předpisů společně  

s problematikou dávkovou. Nárok na službu je zakotven 

v zákoně, ale potřeba sociální pomoci vzniká teprve jako 

důsledek určitých sociálních událostí.  

(Bruthansová a kol., 2001) 

 Těžce nemocným a starým lidem dánská legislativa 

zajišťuje nezbytnou pomoc, která jim usnadní život  
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v jejich domácnosti. Pokud to není možné, pak je pomoc 

poskytována formou speciálních domovů pro seniory se 

samostatnými byty, integrovaných center pro staré lidi 

nebo domovů s denní péčí, apod.  

 Téměř 90 % starých lidí v Dánsku ve věku nad 67 let 

žije ve svém vlastním bydlení, v některých případech  

s podporou lokálních orgánů ve formě domácí péče, 

zdravotních prohlídek, donášky jídla, praktických pomocí 

apod. (Fruhbauer, Smutek, 2001) 

 Péče o seniory prošla v Dánsku změnami. Lidé se 

přesunuli z velkých institucí do menších institucí, bytů  

s pečovatelskou službou nebo privátních obydlí. Cílem je 

přiblížení života seniorů normálním podmínkám života. 

 

Francie 

 Z demografického hlediska zastupuje populace Francie 

svým počtem a životní úrovní třetí pozici v rámci zemí 

EU. Francouzský model poskytování sociálních služeb je 

centralizovaný systém služeb, v jehož rámci stát nese 

hlavní podíl odpovědnosti za doručování sociálních 

služeb občanům. 

 Sociální služby jsou součástí systému sociální  

a zdravotní péče, který existuje na čtyřech hlavních 

úrovních: národní, regionální, departementální  

a obecní. (Bruthansová a kol., 2001) 

 Sociální služby pro staré lidi zajišťuje většinou 

department pomocí center sociální činnosti a neziskových 

organizací, se kterými byla uzavřena smlouva. Ústavní 

péče je financována stejným způsobem jako služby 

poskytované v domácnosti; cílem těchto opatření je 

zvyšování úrovně domácí péče a omezení potřeby péče 

ústavní. 

 Ve Francii funguje specifický systém pomoci 

seniorům, který vychází ze soudobých trendů minimalizace 
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nákladů na sociální péči v rámci Evropské unie. Je to 

systém finanční spoluúčasti příbuzných na zajištění 

ústavní péče o staré lidi, který je legislativně upraven 

tak, aby příbuzní sami do určité výše uhradili náklady 

spojené s pobytem seniora v zařízení ústavní péče, pokud 

toho sám není schopen vzhledem ke svému příjmu.  

 Je-li služba poskytována za úhradu a uživatel služby 

nemá dostatek finančních prostředků, jsou povinni ji 

uhradit v rámci vyživovací povinnosti děti, manželé 

těchto dětí a vnuci. V případě, že prostředky rodiny 

nestačí na úhradu, může klient požádat „sociální pomoc“ 

o půjčku, která bude uhrazena z majetku klienta po jeho 

smrti. 

 Současná francouzská politika v oblasti sociální 

péče je zaměřena především na problematiku nákladů na 

sociální služby - zefektivnění úspor při poskytování 

sociálních služeb a podpora rozvoje nevládních 

organizací. 

 

Irsko 

 Irsko patřilo mezi „tradičně“ chudé státy EU, např. 

ještě v roce 1990 vykazovalo třetí nejnižší životní 

úroveň a druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti. Dnes však 

prochází bouřlivým sociálně - ekonomickým rozvojem, 

který souvisí s úspěšnou vládní politikou posledních 15-

ti let.  

 Poskytování sociálních služeb vychází z historické 

role katolické církve v oblasti politiky sociálních  

a zdravotních služeb a je založeno tradičně na principu 

subsidiarity (stát nenaplňuje funkce, které mohou 

individuálně zajišťovat občané sami v rámci místních 

komunit). Omezená role státu, vyplývající z tradice, je 

vyvážena dominantní rolí náboženských a dobrovolnických 

organizací. (Bjalkovski, Fruhbauer, 2000) 
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 Za sociální služby je považována určitá skupina 

služeb v rámci obecného okruhu služeb zajišťovaných ve 

prospěch společnosti tzv. osobní sociální služby. 

 Sociální služby pro seniory jsou poskytovány v rámci 

programu služeb společenské péče. (Bruthansová a kol., 

2001) 

 Preferováno je poskytování služeb přímo v domácnosti 

uživatele. Jde zejména o služby ošetřovatelské, domácí 

pomoc určenou především pro osoby bez mladších 

příbuzných a donášku jídla, kterou zajišťují téměř 

výhradně dobrovolnické organizace. 

 Služby denní péče jsou součástí programu činnosti 

nemocnic a tzv. center denní péče - provádějí hlavně 

potřebnou rehabilitaci. 

 Irsko je ve svých reformách ovlivněno především 

Velkou Británií. Jde o rychle se vyvíjející systém, 

který byl původně velice závislý na dobrovolném sektoru 

a konkrétně na katolické církvi, ale je v současnosti 

stále více ovládán zákonnými opatřeními organizovanými z 

centra.  

 

Rakousko 

 Rakouská republika je tvořena devíti spolkovými 

zeměmi, které požívají značné míry autonomie. Jedním z 

důsledků této skutečnosti je, že rakouský právní řád 

svěřuje jednotlivým zemským vládám a parlamentům poměrně 

rozsáhlé kompetence, a to i na poli normotvorby. 

Neexistuje tedy jednotný, samostatný zákon o sociálních 

službách.  

 V Rakousku jsou sociální služby definovány v rámci 

zemských zákonů o sociální pomoci. V jednotlivých zemích 

se mírně liší organizační stránka systému poskytování 

sociální pomoci a existuje zde široká škála různých 
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orgánů činných na poli sociálního zabezpečení. 

(Fruhbauer, Smutek, 2001) 

 Většina zemských zákonů upravujících sociální pomoc 

poměrně podrobně upravuje podmínky pro vznik nároku na 

sociální služby a podmínky jejich poskytování. 

 Pod pojem sociální služby nejčastěji spadají tyto 

druhy aktivit: domácí péče o nemocné, pomoc v rodině, 

pomoc při dalším vedení domácnosti, všeobecné  

a speciální poradenské služby, služby na podporu 

společenských kontaktů a na podporu účasti na kulturním 

životě, rekreace pro staré a zdravotně postižené osoby, 

institucionální péče. (Bruthansová a kol., 2001) 

 Společným znakem pro systémy sociálních služeb 

v jednotlivých spolkových zemích je, že potřebný je 

veden k tomu, aby se podílel svým příspěvkem na úhradě 

nákladů vznikajících z poskytování sociální služby.  

V Rakousku je uplatňována alimentační povinnost nejen 

rodinných příslušníků, kteří jsou příjemci povinni 

výživou, ale dokonce i těch osob, které v posledních 

pěti letech před přiznáním sociální pomoci potřebnému 

obdržely od něj dar.  

 Téměř všechny zemské zákony o sociální pomoci 

obsahují ustanovení, jež zakládá mechanismus proti 

zneužívání systému. Jedná se o vymezení skutkové 

podstaty správního přestupku, jehož se kromě jiného 

dopustí ten, kdo zamlčí některé důležité informace, či 

nesplní svou oznamovací a ohlašovací povinnost. 

(Bruthansová a kol., 2001) 

 Legislativa Rakouské republiky je i přes rozdílnosti 

správního uspořádání země našemu právnímu řádu velmi 

blízká, a to už z toho důvodu, že nás s tímto státem 

pojí poměrně bohatá a velmi důležitá společná minulost. 
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3.4. Základní trendy poskytování sociálních  

   služeb v zemích Evropské unie 

  
 
 I přes rozdílnosti jednotlivých zemí a odlišnost 

modelů sociálních systémů je možné pozorovat určité 

reformní trendy, které jsou typické pro většinu 

sociálních systémů v zemích Evropské unie a mohou být 

inspirací pro reformy sociálního systému v České 

republice. 

 V evropských trendech v 90. letech 20. století 

patřila decentralizace pravomocí a odpovědnosti ke 

klíčovým faktorům reformy systému sociálních služeb. Ve 

vybraných zemích se však této problematiky chopili vždy 

mírně odlišným přístupem, reflektujícím národní tradici  

a charakter definice sociálních služeb.  

 Skandinávské země zastupují model, který přenesl 

rozhodování o financování a poskytování sociálních 

služeb nejblíže občanům. O sociálních službách pro 

seniory rozhodují lokální správní orgány a centrální 

správní orgány poskytují pouze podporu a koordinaci. 

Francie zastupuje země s přístupem centralizovanějším,  

o poskytování sociálních služeb se rozhoduje na úrovni 

státu, který poskytuje lokálním orgánům finanční 

prostředky.  

 V zemích Evropské unie lze v oblasti sociálních 

služeb  sledovat zejména ústup od paternalistické státní 

péče k posilování neformálního sektoru – rodin, komunit, 

nezávislých neziskových a v menší míře i komerčních 

organizací poskytujících sociální služby. Obecně se 

preferuje péče v domácnosti před péčí nějaké instituce. 

Nezbytná pomoc je potřebným prvotně zajišťována 

v domácnosti za případné pomoci terénních sociálních 

služeb, a teprve v případě nemožnosti takového přístupu 

v zařízení ústavní péče.  
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 Většina zemí Evropské unie rychle přejímá také 

princip finanční plurality v sociální péči. Klade důraz 

na příspěvky od nezávislých organizací, rodin  

a samotných uživatelů v souvislosti s další redukcí role 

státu jako přímého poskytovatele finančních příspěvků. 

Příkladem je alimentační povinnost, která nutí rodiny 

uživatelů sociálních služeb spolupodílet se na hrazení 

nákladů, které vznikají poskytováním služby.  

  Inspirací pro Českou republiku by mohlo být  

i zavedení přísnějšího mechanismu proti zneužívání 

sociálního systému země v podobě přestupku či jiného 

správního deliktu, za který by byl odpovědný ten, kdo 

poruší podmínky poskytování služby či dávky. 
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4. Transformace sociálních služeb pro seniory  

4.1. Základní pilíře transformace sociálních   

   služeb pro seniory  

 

 Změny v systému sociálních služeb pro seniory 

v posledních dvaceti letech jsou charakteristické 

především:  

- decentralizací pravomocí - přenesením odpovědnosti za 

poskytování sociálních služeb z centrálních orgánů 

státní správy (ministerstev) na složky nižší (kraje  

a obce), 

- deinstitucionalizací a s tím souvisejícími změnami 

v bydlení seniorů,  

- rozšířením nabídky služeb a vytvořením alternativních 

služeb k ústavní péči zejména díky neziskovým 

organizacím, 

- zavedením standardů kvality sociálních služeb, 

- snahou zajistit péči dostatečným počtem 

kvalifikovaných profesionálních pracovníků, 

- změnou systému financování oblasti sociálních služeb  

a přenesením rozhodovacích pravomocí blíže samotným 

uživatelům.  

  

Decentralizace 

 V evropských trendech v 90. letech 20. století 

patřila decentralizace pravomocí a odpovědnosti ke 

klíčovým faktorům reformy systému sociálních služeb. Jde 

o aplikaci principů subsidiarity v praxi - předání 

odpovědnosti na úroveň, kde může být služba 

nejefektivněji poskytována. 

 V tuzemských podmínkách proces decentralizace 

v oblasti sociálních služeb znamená především přenesení 

odpovědnosti za poskytování sociálních služeb na kraje  
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a obce. Vstup obcí a nestátních neziskových organizací 

do sektoru sociálních služeb bylo jedním z prvních 

opatření sociální transformace na počátku 90. let.  

 Prostřednictvím plánování sociálních služeb by měla 

obec vytvořit koordinovaný systém služeb, umožňující 

život v přirozené komunitě všem potřebným občanům. Pro 

zajištění dostatečného rozsahu služeb má obec možnost 

využít mimo vlastních zařízení i zařízení zřizovaná 

jinými subjekty - neziskovými a ziskovými organizacemi, 

které si smluvně zaváže.   

 Obecně se má za to, že decentralizace má na všechny 

účastníky systému (zadavatele, poskytovatele  

a uživatele) celkově pozitivní dopad, avšak nalezení 

správné úrovně subsidiarity a vytvoření fungujícího 

systému vertikální i horizontální spolupráce mezi 

poskytovateli sociálních služeb není jednoduché. 

 Odborníci z European Foundation for the Improvement 

of Living and Working conditions (Employment in social 

care in Europe, 2006 – přeloženo z anglického originálu) 

vymezili zásadní problémy, které provázely proces 

decentralizace v oblasti sociálních služeb ve většině 

postkomunistických zemí. 

 K nejvýznamnějším z nich patří: 

- nedostatečné financování sociálních služeb na lokální 

úrovni, 

- absence právní regulace nově vznikajících služeb, 

- negativní postoje lokálních politických orgánů 

k poskytování sociálních služeb obecně,  

- nedostatek sociálního kapitálu po 45 letech komunismu.

  

 

Deinstitucionalizace   

 Na základě usnesení ze dne 21. února 2007 byl vládou 

ČR pod č. 127 přijat materiál nazvaný „Koncepce podpory 
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transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy 

sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě 

uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do 

společnosti“, jehož hlavním cílem je podpořit a usnadnit 

cestu poskytovatelům i zřizovatelům pobytových služeb 

v přirozeném procesu humanizace sociálních služeb. 

 Materiál reaguje na vývoj v oblasti sociálních 

služeb a je jedním z nástrojů implementace zákona 

o sociálních službách. Podporuje poskytovatele  

a zřizovatele sociálních služeb při zajišťování dostupné 

péče a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci 

takovou formou, která v co nejvyšší míře odpovídá životu 

jejich vrstevníků v přirozeném prostředí běžné 

společnosti a vytváří podmínky pro posílení efektivní 

sítě sociálních služeb. 

 Hlavním cílem procesu deinstitucionalizace, který je 

v současné době podporován i na úrovni vlády, je 

humanizace stávajících ústavních zařízení a postupná 

restrukturalizace velkokapacitních domovů směřující 

k malým bytovým jednotkám v běžné zástavbě. Dále také 

podpora všech ostatních služeb, které umožní seniorům co 

nejdéle zůstat v jejich přirozeném prostředí. 

 Velkokapacitní domovy pro seniory jsou významným 

problémem zejména proto, že je v nich téměř nemožné 

realizovat skutečnou individuální péči s ohledem na 

individuální potřeby klienta, a tak splňovat moderní 

standardy kvality poskytovaných služeb. 

 Ačkoli je deinstitucionalizace samotnými uživateli  

i odbornou veřejností považována za správný směr 

transformace pobytových sociálních služeb, není všemi 

dotčenými osobami přijímána pozitivně. Dokonce se 

setkává z vážnou opozicí. Z velké většiny jde  

o zaměstnance těchto pobytových zařízení.  
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 Většina ze zařízení je totiž umístěna v odlehlejších 

oblastech a bývá jediným zdrojem zaměstnání pro lidi 

bydlící v jejich okolí. (Employment in social care in 

Europe, 2006 – přeloženo z anglického originálu) 

 Nejen zaměstnanci ale také samotní senioři a jejich 

rodiny nemusí vnímat změny pozitivně. Senioři dlouhodobě 

žijící v ústavních zařízeních mají vytvořenou silnou 

vazbu na svůj způsob života a každá změna u nich může 

vyvolat úzkost a strach.  

 Je potřebné nejdříve směřovat úsilí společnosti na 

práci s těmito obavami, práci s rodinou a všechny 

dotčené osoby dostatečně informovat o připravovaných 

změnách a nových možnostech.  

 Stávající poskytovatele je důležité podporovat tak, 

aby sami své služby transformovali směrem ke službám 

poskytovaným v přirozeném prostředí, a když toto není 

možné, měli by se poskytovatelé snažit maximálně 

přiblížit pobyt uživatelů životu v domácím prostředí. 

(Koncepce, 2007)  

 Ve velkých zařízeních je nutné přistoupit k citlivým 

organizačním změnám tak, aby byly v souladu s novými 

koncepty. Cílem decentralizace jsou takové organizační 

změny, které v konečném důsledku nabízejí klientům 

takové sociální a životní podmínky, jež právě jim 

vyhovují a jež oni vyžadují. Samotný proces změn 

v pobytových zařízeních je provázen dvěma základními 

prvky: respektování autonomie a individuality 

jednotlivce a jeho privátní sféry a vytvoření nové 

organizační struktury. Velký domov se musí opticky 

zmenšit např. vytvořením menších na sobě nezávislých 

oddělení. (Šelner, 2006) 
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Bydlení pro seniory 

 „Kdyby se seminář „Bydlení seniorů“ pořádaný v roce 

2003 na FA VUT v Brně konal v Holandsku nebo v některé 

ze Skandinávských zemí, nebyl by program zaměřen na 

hledání podoby a velikosti vhodných stavebních programů 

zařízení pro seniory nebo na architektonické  

a dispoziční formy jejich řešení, ale informoval by 

především o nových systémech, sociálních  

i bezpečnostních, umožňující výkon péče v domácím 

prostředí, a také o úpravách bytů a odstraňování bariér 

jejich přístupnosti.“ (Glosová, 2006, s. 33) 

 Péče poskytovaná v domácím prostředí je oproti 

ústavní péči účinnější a především levnější, nevyžaduje 

investiční a provozní prostředky na zajištění lůžkových 

kapacit vysokého standardu, odborného personálu  

a nezbytného zázemí. 

 

Variabilita sociálních služeb  

 Neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé 

chtějí soukromě angažovat a nahradit tak neexistující 

nebo nedostatečně fungující státní instituce. Vstup 

neziskových organizací do oblasti sociálních služeb pro 

seniory přinesl seniorům možnost vybírat si z velkého 

množství alternativních služeb přesně ty, které 

potřebují a které jim nejlépe vyhovují. Z celkového 

počtu téměř 90 tisíc neziskových organizací v roce 2007 

jich je více než jedna třetina činná v sociálních 

službách. 

 Většina nevládních organizací poskytujících sociální 

služby získává finanční prostředky na svou činnost ze 

státního rozpočtu a tak se stávají na státu částečně 

závislé. Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány 

vždy na jeden rok a způsobují tak jejich existenční 

nejistotu.   
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 Nedostatek finančních prostředků přináší vážnou 

obavu, že služby nebudou poskytovány kontinuálně  

a dlouhodobě a v takovém prostředí bude jen obtížné 

rozvíjet důvěru uživatelů a motivovat a profesionálně 

rozvíjet své pracovníky. (Employment in social care in 

Europe, 2006 – přeloženo z anglického originálu) 

 

Standardy kvality 

 Zpracování a publikování standardů kvality 

sociálních služeb v roce 2002 bylo prvním klíčovým 

krokem ke zkvalitnění a zefektivnění sociálních služeb. 

Standardy popisují jak má vypadat kvalitní sociální 

služba po stránce procedurální, personální a provozní. 

 Do roku 2007 byly standardy pouze materiálem MPSV – 

souborem obecných kritérií na jejichž základě je možné 

posoudit kvalitu služeb, které poskytují jednotliví 

poskytovatelé. V současné době je jejich dodržování  

a postupné zavedení do organizace povinností 

poskytovatele (§88 písm. h, zákona o sociálních 

službách), jejíž porušení může vést až k zrušení 

registrace poskytovatele služeb.   

  

Kvalifikace pracovníků 

 Profesionální přístup pracovníků zásadně ovlivňuje 

kvalitu života seniorů.  

 Z výzkumu Musila, Hubíkové a Kubalčíkové (2005) 

vyplynulo, že nedostatečná stávající kvalifikace 

poskytovatelů péče je jedním z důvodů například příliš 

jednostranného zaměření péče a zanedbávání části potřeb 

některých klientů (např. důraz na jednoduché materiální 

úkony a opomíjení komplexních potřeb nemateriální 

povahy), selekce mezi klienty (preferování zájmů 

organizace před zájmy klienta, podléhání stereotypním 

názorům o klientech, neschopnost reflexe těchto 
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předsudků a jejich vlivu na způsob poskytování péče 

atd.) či absence některých nezbytných prvků péče 

(nevytváření individuálních plánů, neprovádění 

monitoringu, v důsledku toho neschopnost rozpoznat  

a uspokojit část potřeb klientů atd.). 

 Snaha zabezpečit odpovídající (další) vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách se stala jedním ze 

záměrů současné politiky sociálních služeb v České 

republice i Evropské unii. Celoživotní vzdělávání 

(formou krátkodobých či dlouhodobých školení, stáží, 

kasuistických seminářů, supervizí) určené pracovníkům 

v přímé péči náleží k prioritním oblastem sociální 

politiky Evropské unie, která zdůrazňuje potřebu 

kontinuálního vzdělávání v průběhu celého životního 

cyklu. Tento trend potvrzují i tři nejdůležitější 

dokumenty – Bílá kniha, Národní program rozvoje 

vzdělávání v ČR pro 21. století a Národní akční plán 

sociálního začleňování. 

  

Ekonomické aspekty transformace 

 Základní principy financování systému sociálních 

služeb se po celá 90. léta prakticky nezměnily. 

Transformace sociálního systému v 90. letech byla 

orientována prioritně na otázky řešené v rámci dávkových 

schémat jednotlivých systémů. Byly přijaty nové zákony o 

důchodovém pojištění, penzijním připojištění, 

zaměstnanosti a státní sociální podpoře, které vytvořily 

základní legislativní podmínky k tomu, aby sociální 

důsledky vyplývající z definovaných sociálních situací 

mohly být příjemcům dávek kompenzovány. (Průša, 2001) 

 V polovině r. 2006 byl schválen návrh zákona  

o sociálních službách, na jehož základě jsou sociální 

služby financovány vícezdrojově. Základními finančními 

zdroji jsou příspěvek na péči, úhrada uživatelů z 
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vlastních příjmů, příspěvky zřizovatelů sociálních 

služeb, dotace z veřejných rozpočtů a různé další zdroje 

(např. dary, sponzorství, vedlejší hospodářská činnost 

apod.). V oblasti financování sociálních služeb zákon 

posiluje finanční soběstačnost uživatelů sociálních 

služeb tím, že zavádí nový finanční nástroj, kterým je 

příspěvek na péči, a zároveň se prostřednictvím 

dotačních titulů, směřovaných jak k zadavatelům (obce  

a kraje), tak k poskytovatelům sociálních služeb, podílí 

na zajištění potřebné sítě sociálních služeb. 

 Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, 

nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Může být tedy 

„spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje 

poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na 

výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému 

příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem 

sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše 

uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní 

potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění 

péče. 

 Vlastní výběr sociální služby uživatelem ve svém 

výsledku může výrazně ovlivnit situaci v příjmové 

situaci některých pobytových zařízeních, a tak povzbudit 

tržní prostředí v oblasti sociálních služeb, které bylo 

doposud spojováno především s oblastí podnikatelskou. 

  Dalším ekonomickým aspektem transformace je 

deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory. 

 V oblasti strategie financování sociálních služeb je 

na základě politického konsensu potřebné zrevidovat  

a zásadně redukovat metody výstavby nových kapacit 

pobytových zařízení a ušetřené finanční prostředky 

směřovat do vzniku služeb v komunitě, které odpovídají 

individuálním potřebám uživatelů. (Koncepce, 2007) 
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I když je možné předpokládat, že vlastní výsledek 

transformace přinese úspory v celkovém rozpočtu 

sociálních služeb, samotný proces transformace může ve 

svých počátečních stádiích znamenat navýšení nákladů. 

Jedná se zejména o vstupní náklady při vytváření nových 

služeb, na financování nemovitostí, ze kterých postupně 

budou uživatelé odcházet a ještě nedojde k jejich jinému 

využití nebo prodeji, a případně i financování 

podpůrných programů. Tyto náklady však bude možné 

minimalizovat, a to zejména promyšleným managementem 

změny a důsledným plánováním rozvoje sociálních služeb 

v daném regionu metodou komunitního plánování. 

(Koncepce, 2007) 
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5. Sociální služby poskytované seniorům v ČR 

5.1. Sociální politika, sociální zabezpečení, 

   sociální pomoc, sociální služby 

 

 Sociální politiku definuje Tomeš (2001) jako 

soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních 

subjektů o změnu nebo udržení a provozování svého či 

jiného státního, samosprávného nebo nestátního 

sociálního systému. 

  Předmětem sociální politiky v nejobecnějším slova 

smyslu je regulace (něco někomu nařídit nebo zakázat), 

ochrana (někoho ochránit), služba (něco pro někoho 

vykonat nebo mu něco dát). (Tomeš, 2001)  

 Cíle sociálních politik různých subjektů jsou 

specifické a mění se v čase i v prostředí, ve kterém 

působí. Obecným cílem, který by měly tyto subjekty ctít  

a dodržovat na všech úrovních, je zachování a rozvoj 

lidských práv. 

 Sociální služby jsou jedním z důležitých nástrojů 

sociální politiky a profesionální sociální práce se 

realizuje ve velké míře jejich prostřednictvím. 

 Sociální zabezpečení je mezinárodním právem 

definovaný soubor institucí a institutů, který poskytuje 

ochranu a pomoc lidem v případech stanovených sociálních 

událostí. Na rozdíl od sociální pomoci si na sociální 

zabezpečení občané sami přispívají. (Matoušek, 2003)  

 Pojem sociální pomoc lze definovat (Tomeš, 1996) 

jako pomoc poskytovanou sociálním subjektem občanům ve 

stavu nouze k uspokojování jejich potřeb v nezbytném  

a přiměřeném obsahu.  

 Sociální služby jsou specifickou oblastí sociální 

pomoci a zároveň jsou i těžištěm sociální pomoci jako 

formy sociálního zabezpečení. 
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 Dávky sociální pomoci jsou peněžité (důchod), věcné 

(potraviny), nebo se realizují formou služeb. 

 Sociální pomoc, jako jedna ze tří základních oblastí 

sociálního zabezpečení, se vyznačuje tím, že v jejím 

rámci se nepeněžitá plnění (služby) poskytují tam, kde 

by peněžité dávky nesplnily účel sociální péče buď 

proto, že poskytnutí peněz neuspokojí potřebu klienta, 

nebo proto, že klient peníze nepoužil na účel, pro který 

mu byly poskytnuty. V této souvislosti nabývají na 

významu stále se rozvíjející služby. (Koldinská, 2002) 

 Termín „sociální služba“ definuje např. Slovník 

sociální práce (Matušek, 2003) jako všechny služby, 

krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným 

uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality klientova 

života, popřípadě ochrana zájmů společnosti. Zákon  

o sociálních službách ji definuje v § 3 jako činnost 

nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení. 
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5.2. Změny zavedené zákonem o sociálních    

   službách 

  

 Den 14. březen 2006 se stal jak pro uživatele, tak 

pro poskytovatele sociálních služeb historickou 

událostí. V tento den podepsal prezident České republiky 

nový zákon o sociálních službách, který nabyl účinnosti 

dne 1. 1. 2007.  

 O zákon o sociálních službách se usilovalo od 

počátku 90. let. Tehdy byl tento zákon opakovaně 

navrhován, měněn a opět stahován podle toho, jak se 

během posledních 15 let střídalo politické vedení země. 

Dosud byly sociální služby upraveny zastaralou 

legislativou platnou před rokem 1989, která zná pouze 

ústavní péči a pečovatelskou službu. Všechny ostatní 

služby, jako například osobní asistence, azylové domy, 

respitní péče, domy na půli cesty a mnohé další byly 

provozovány bez právní úpravy podmínek. Následkem toho 

bylo velmi obtížné zajistit dostupnost mnohých z nových 

forem služeb všem potenciálním uživatelům ve všech 

regionech. Chyběl zde jasný systém financování služeb  

a možnost kontroly jejich kvality.  

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

vytváří právní rámec pro nesčetné množství vztahů mezi 

lidmi a institucemi v případech, kdy je nezbytné 

zabezpečit podporu a pomoc lidem, kteří se ocitnou  

v nepříznivé sociální situaci. Vymezuje vedle práv  

a povinností jednotlivců také práva a povinnosti obcí, 

krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních 

služeb. Hlavním posláním zákona je chránit práva  

a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou z různých důvodů 

oslabeni při jejich prosazování. K těmto důvodům patří 

například věk, zdravotní postižení, nedostatečně 

podnětné sociální prostředí, krizová životní situace  
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a mnoho dalších. V zákoně je také upravena oblast 

týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve 

všech společenských systémech, kde sociální pracovníci 

působí. 

 K tomu, aby mohly být naplněny jeho základní 

principy, nabízí zákon nástroje jako např. garance 

bezplatného sociálního poradenství pro každého člověka, 

pestrá nabídka sociálních služeb, svobodná volba služeb, 

garance bezpečnosti a profesionality v poskytování 

sociálních služeb, spoluúčast na procesech rozhodování  

o rozsahu, druzích a dostupnosti sociálních služeb. 

Všechny služby by měly být poskytovány tak, aby 

zachovávaly lidskou důstojnost a podporovaly každého 

uživatele v aktivním přístupu k životu. 

 Ve své první části zákon definuje důležité pojmy, 

které prozatím nebyly v našich podmínkách legislativně 

upraveny. Novými pojmy jsou sociální začlenění  

a sociální vyloučení, se kterými pracují všechny státy 

Evropské unie v rámci svých národních sociálních politik 

i společné politiky unie. Definováno je i zdravotní 

postižení, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kdo je 

poskytovatelem, kdo uživatelem a další pojmy důležité 

pro oblast sociálních služeb. 

 Základním nástrojem pro fungování nového modelu 

sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči. Jde  

o nově zavedenou státní sociální dávku, která posiluje 

finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. 

 Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou  

z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na 

pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče  

o vlastní osobu a v soběstačnosti. (MPSV ČR, 2006) 

 Hlavní změnou pro stávající uživatele by mělo být 

postupné zvyšování kvality poskytovaných služeb, které 

by mělo nastat důraznou aplikací standardů kvality 
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služeb zakotvených v § 88 jako povinnosti poskytovatelů. 

Tyto standardy, dosud v sociálních službách fungovaly 

jako nezávazná doporučení; účinností zákona se stávají 

neporušitelnými podmínkami, jejichž cílem je zajistit 

uživatelům služeb důstojné a bezpečné poskytování 

služeb. 

 Další změnou především pro nové uživatele je, že  

o vybranou službu je možné požádat přímo poskytovatele, 

přičemž mezi poskytovatelem a uživatelem bude uzavírána 

smlouva. Poskytování sociálních služeb je nově založeno 

na smluvním principu. Smlouva umožňuje uživateli účinně 

rozhodovat o individuálních požadavcích, a tyto 

požadavky také po poskytovateli vyžadovat. Náležitosti 

smlouvy a její charakter popisuje zákon v §§ 90 – 91. 

 Těm uživatelům, kterým je služba poskytována na 

základě rozhodnutí obce nebo kraje a těm uživatelům, 

kteří byli zařazeni do pořadníku čekatelů na umístění do 

pobytového zařízení sociálních služeb, je toto 

rozhodnutí či pořadí garantováno až do roku 2009. 

 Novou povinností poskytovatele je seznámit uživatele 

se všemi jejich právy a povinnostmi, s vnitřními 

pravidly poskytování sociální služby, s podáváním 

stížností a zejména s oblastí úhrad za služby. Dále musí 

poskytovatel s uživatelem naplánovat průběh poskytování 

služeb s ohledem na individuální možnosti a potřeby 

uživatele. 

 Na rozdíl od současného systému, kdy je většinou 

úhrada stanovena správním rozhodnutím zřizovatele 

sociální služby, tj. především obcemi a kraji (výjimkou 

jsou služby, které jsou provozovány tzv. nestátními 

neziskovými subjekty), bude výše úhrady sjednávána v 

rámci smlouvy o poskytování sociální služby. 

 Pojmem úhrada nákladů za sociální služby se rozumí 

platba uživatele sociální služby poskytovateli za 
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činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování 

sociální služby. Zákon současně uvádí řadu druhů služeb, 

které jsou poskytovány bez úhrady např. sociální 

poradenství, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením aj.  

U ostatních druhů služeb zákon vždy uvádí, za které 

činnosti je od uživatele požadována úhrada. Výše úhrad 

je zákonem, respektive vyhláškou ministerstva regulována 

tak, aby služby byly pro uživatele finančně dostupné. 

 Změny nastanou i těm lidem, kteří sice nevyužívají 

žádnou sociální službu, ale jsou závislí na pomoci 

druhých. V těchto případech pobírají lidé vyžadující 

péči od státu finanční prostředky – zvýšení důchodu pro 

bezmocnost a příspěvek na péči o blízkou nebo jinou 

osobu. 
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5.3. Typologie služeb pro seniory poskytovaných  

   v ČR 

5.3.1. Základní sociální služby pro seniory 

 

 Jako základní sociální služby pro seniory jsem 

v této kapitole popsala služby, z nichž alespoň některou 

během svého života využije většina seniorů. Typy služeb 

jsou seřazeny od péče v rodině (nejblíže přirozenému 

prostředí) až k péči v hospicích (většinou úplná 

závislost na pečujících v zařízení ústavní péče). 

Některé služby lze i kombinovat a využívat tak více 

služeb současně.  

 Rodinnou péči jsem zařadila na úvod kapitoly i 

přesto, že není sociální službou v pravém slova smyslu. 

Velká část seniorů totiž zůstává v péči rodiny až do 

konce života a především rodinnou péči nebo péči 

v domácnosti seniora předpokládají a doplňují jiné 

(zejména terénní) sociální služby pro seniory. 

 

Rodinná péče 

 Rodina je v péči o nesoběstačného starého člověka 

nezastupitelná. Asi 80 % péče o staré nesoběstačné osoby 

v komunitě je zajišťováno rodinou, průměrná doba 

pečování je 4 - 5 let.  

 V roce 1999 bylo v souvislosti s připravovaným 

zákonem o sociální službách dotazováno 1085 seniorů 

starších 60 let za účelem zjištění jejich představ a 

názorů na řešení situace v případě, že by se stali 

nesoběstačnými. Vyhodnocení odpovědí respondentů 

potvrdilo základní předpoklad - občané nad šedesát let 

by v případě nepříznivého zdravotního stavu i nadále 

chtěli žít ve vlastním bytě či s vlastní rodinou. 

(Veselá, 2002) 

 Péči v rodině považují senioři za nejžádanější  
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a nejšetrnější. Péči v rodinném prostředí vyžadují, 

zejména proto, že mohou pobývat v jim známém sociálním 

prostředí, eliminující časté trauma samoty. 

 Uspokojení životních potřeb seniorů se sníženou 

soběstačností v jejich domácím prostředí lze v současné 

době zabezpečit několikerým způsobem. Konečná volba je 

podmíněna především mírou zachovaných schopností 

dotyčného seniora, ale např. i rozsahem a charakterem 

nabízených sociálních služeb, možnostmi a preferencemi 

pečovatelů z řad rodinných příslušníků apod. V zásadě 

pak jde o rozhodnutí, zda využít služeb příslušné 

instituce, zabezpečit potřebnou péči rodinou nebo 

zkombinovat jmenované možnosti. 

 Soustavná a dlouhodobá péče v rodině však 

předpokládá mnoho etických, emocionálních a odborných 

předpokladů a úspěch činnosti pečovatele závisí také na 

tom, jak dobře pečuje sám o sebe.  

 Rodina se při své péči setkává s mnoha problémy.  

V obecném smyslu je kritizováno nezabezpečení práva 

pečujícího na odpočinek, jeho nízké finanční ohodnocení, 

ale i způsob nemocenského a důchodového zabezpečení. 

Kritizován je i nedostatek pomůcek, přechodných pobytů  

a malá dostupnost informací a poradenství. (Veselá, 

2003) 

 Dá se říci, že péče poskytovaná blízkou osobou  

v případech, kdy iniciativa vychází z rodiny, je vcelku 

bezproblémová. Jiná bývá situace tehdy, má-li být 

seniorovi zabezpečena péče blízkou osobou pro absenci 

jiných možností. Praktické zkušenosti ukazují na 

neochotu a nezájem rodin o nesoběstačné seniory pečovat. 

Pokud již rodina z nějakého důvodu pečovat musí, mnohdy 

seniorovi pomoc vyčítá.  

 Stává se, že senior pro péči, kterou potřebuje, 

začne rodině překážet. Někteří senioři jsou pečujícími 
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vystaveni nejen fyzickému, ale častěji i psychickému 

strádání. To se projevuje nekomunikováním a izolací 

seniora, v nezajišťování hygieny, tepla a dostatečné 

stravy, může vést i k nucenému umístění do rezidenčního 

zařízení s trvalým pobytem. (Veselá, 2003) 

 Výše zmíněným problémům v pečujících rodinách by se 

z větší části mohlo předejít zabezpečením pomoci 

pečující rodině zejména vytvářením podmínek pro možnost 

kombinace péče terénní, institucionální a rodinné, 

budováním informačních a poradenských center zaměřených 

na problematiku péče o seniory, prováděním instruktáží  

o pečovatelských úkonech a používání pomůcek a neméně 

důležitých instruktáží zaměřených na psychologické 

aspekty péče o seniora a starost pečujícího o sama sebe. 

 Podle odborníků z Ústavu sociálního lékařství 

(Lavička a kol., 2005) lze předpokládat, že rozsah přímé 

rodinné péče se nebude zvyšovat, spíše bude ubývat. Je 

proto nutné vytvářet pro rodinnou péči společenské 

podmínky. Rozvíjet principy mezigeneračního soužití, 

posilovat občanskou společnost, zejména aktivity 

svépomocných hnutí a komunitní péče, a po všech 

stránkách podporovat pečující rodinu. 

 

Odlehčovací služby, centra denních služeb, denní  

a týdenní stacionáře  

 Odlehčovací služby jsou poskytovány v zařízeních 

s denním, týdenním nebo dlouhodobým pobytem rodinám, 

které pečují o seniora v jeho přirozeném domácím 

prostředí. Důvodem poskytování služby je umožnit 

pečující osobě nezbytný odpočinek. Odlehčovací služby 

znamenají možnost, že bude o seniora postaráno na 

přechodnou dobu – hodinu, jeden týden ale i více týdnů 

(dle konkrétní domluvy) 
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v zařízení např. denní stacionář, týdenní stacionář, 

centrum denních služeb apod. Poté se senior vrací zpět 

do svého domácího prostředí. Tuto službu může pečující 

rodina dle potřeby využít opakovaně. Odlehčovací služby 

nenahrazují péči rodiny, pouze jim pomáhají a ulehčují. 

 Zákon o sociálních službách v § 44 odst. 2 jako 

základní činnosti odlehčovacích služeb stanoví pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické programy a pomoc při uplatňování 

práv. 

 Některá zařízení nabízejí také péči příbuzným, 

přátelům a rodinným pečovatelům těchto seniorů, 

poskytují respitní péči, poradenství a podporují 

svépomocné skupiny rodinných pečovatelů. Poskytují své 

služby také seniorům osamělým, relativně zdravým, kteří 

vyhledávají společenský kontakt s vrstevníky nebo jen 

hledají radu u zaměstnanců denního centra („Kavárnička 

pro seniory“, aktivizační programy, přednášky)  

a seniorům aktivním a zdravým, kteří hledají aktivní 

naplnění svého volného času. Aktivní senioři mohou 

pomáhat i jako dobrovolníci – společníci. 

(www.charita.cz) 

 Centra denních služeb a denní stacionáře poskytují 

denní služby v zařízeních seniorům, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby, ale mohou se sami nebo  

s doprovodem do zařízení dopravit. Zabezpečují komplex 

služeb těm, kteří nemohou žít pro svůj věk, zdravotní 

postižení nebo sociální situaci zcela samostatně  

a rodina či blízká osoba je schopna se o ně část dne 

postarat v jejich domácím prostředí. Cílem těchto center 

je zachování, udržení či vylepšení kvality života těchto 

osob a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám a blízkým. 
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Centra a stacionáře nezajišťují ubytování. Jsou službou, 

do které senior ráno přijde, den stráví různými 

aktivitami (např. keramika, vaření, cvičení paměti, 

odpočinek, vycházka), je možno mu také zajistit oběd  

a v odpoledních hodinách odchází sám nebo s doprovodem 

zpět k sobě domů. Denní stacionáře jsou službou, kterou 

senior navštěvuje pravidelně, tím se odlišují od center 

denních služeb.   

 Týdenní stacionáře poskytují jedno i více týdenní 

služby pobytového typu (dle možností a pravidel 

konkrétního zařízení pouze v pracovních dnech nebo  

i o víkendech) seniorům se sníženou soběstačností, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Týdenní stacionáře nabízejí možnost pobytu seniorů od 

pondělí do pátku; na víkendy obvykle jezdí senioři domů 

či do domácnosti blízké osoby. V některých týdenních 

stacionářích je možno setrvat i přes víkend. Týdenní 

stacionáře nabízejí ubytování, stravu a obvykle i různé 

aktivity, kterých se senior může účastnit (např. vaření, 

keramika, četba knih, tvorba drobných předmětů, cvičení 

paměti apod.). 

 

Osobní asistence 

 Osobní asistence je terénní sociální služba 

poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, 

v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, 

které osoba potřebuje. (§ 39 zákona o  sociálních 

službách) 

 Je jedním z druhů komplexní péče o seniory, ale je 

velmi výjimečná tím, že klient není trpěným objektem, 

nýbrž sám si určuje, jakou péči a v jakém rozsahu 
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potřebuje a jakou chce využít. Bez služeb osobní 

asistence by klient v mnoha případech musel trvale žít  

v nějakém zařízení, kde by o něho bylo pečováno. Osobní 

asistence může mít různý charakter, nemusí jít pouze  

o pečovatele, ale i o společníka a doprovod, který 

umožňuje klientovi věnovat se svým zájmům. 

  Hlavní výhodou služby je, že klienti zůstávají doma 

ve svém známém prostředí, netrpí ztrátou kontaktů se 

svými nejbližšími a přáteli, nemusí se vzdát svých 

koníčků, domácích zvířat, apod. Časově i obsahově služba 

uspokojuje poptávané potřeby klienta, a na klientovi 

zůstává svobodná volba denního programu, jídelníčku 

apod. Osobní asistence umožňuje pečujícím osobám 

odpočinout si od každodenní namáhavé péče o seniora  

a zároveň tak prodlužuje dobu, po kterou může senior 

zůstat doma, ve svém prostředí. Systém osobní asistence 

je prokazatelně méně finančně náročný pro klienta, 

rodinu i stát. 

 Nevýhodou služby je její nejistota. Poskytovateli 

služeb jsou nestátní neziskové organizace a stát ani 

obce nemají zákonnou povinnost finančně se podílet na 

zajištění chodu organizací; z toho vyplývá i finanční  

a existenční nejistota poskytovatelů služeb osobní 

asistence. 

 Za kritický bod označuje Fajkusová (2005)  

z občanského sdružení Podané ruce, které poskytuje 

osobní asistenci ve více než 50 městech 

v Moravskoslezském kraji, především nedostatek 

finančních prostředků, které jsou limitujícím faktorem 

pro počet pracovníků. Potencionálním klientům tak mohou 

vyhovět jen při zrušení služby u jiného člověka, důvodem 

zrušení bývá nejčastěji umístění do zařízení ústavní 

péče a úmrtí seniora.  
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 Osobní asistence řeší sociální handicap, tj. 

oddělení člověka od společnosti v důsledku jeho 

zdravotního znevýhodnění, jedná se tedy zejména  

o sociální zabezpečení klientů. (Hrdá, 1997)  

 Osobní asistent pomáhá seniorovi naplňovat základní 

biologické (jídlo, pití, spánek, hygiena,…) a kulturní 

(vzdělání, nakupování, kino, čtení, styk s úřady,…) 

životní potřeby. Všechny tyto činnosti není možné pouze 

ve spolupráci s pečovatelskou službou v žádném případě 

zvládnout (z časových důvodů), a proto je služba osobní 

asistence velmi užitečná a účinná. Zároveň odlehčuje 

namáhavé práci rodinným příslušníkům klienta. 

 

Podporované a chráněné bydlení  

 Zákon o sociální službách nově definoval dvě 

sociální služby, které jsem se rozhodla pro jejich 

značnou podobnost popsat společně. Je to  podpora 

samostatného bydlení (§ 43) a chráněné bydlení (§ 51). 

 Chráněné bydlení je bydlení v zařízení, jež klient 

nevlastní, má formu skupinového nebo individuálního 

bydlení osob, které z důvodu snížené soběstačnosti 

vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Podporované bydlení 

je formou terénní sociální služby, v jejímž rámci 

poskytovatel dochází do vlastního bytu uživatele.  

 Z laického pohledu může podporované bydlení splývat  

s pečovatelskou službou, ovšem není tomu tak. 

Pečovatelská služba má jakousi všeobecnou funkci  

a podporované bydlení je zaměřeno na proces 

deinstitucionalizace. (Žárský, 2006) 

 Chráněné bydlení je sociální služba, která se 

vyvinula v druhé polovině 20. století jako alternativa 

k velkým ústavním zařízením. Vychází z myšlenky, že 

potřeby člověka lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném 

prostředí, v rodině, v místě, kde má své zázemí. 
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Chráněné bydlení umožňuje seniorovi nebo člověku 

s postižením zůstat v běžném prostředí a v tomto 

prostředí jsou mu i poskytovány potřebné sociální 

služby.  

 Neexistuje pouze jediný model podporovaného žití; 

tyto modely bývají určované kulturou a životním stylem 

jednotlivých zemí. Ani v České republice nemá chráněné 

resp. podporované bydlení žádnou přesně stanovenou 

podobu, její provozovatelé ovšem musí dodržovat určité 

standardy. Tyto absolutně „nepodkročitelné“ standardy 

jsou nyní uvedeny v § 88 zákona o sociálních službách 

jako základní povinnosti poskytovatelů sociálních 

služeb.  

 Společné znaky pro všechny formy komplexu 

poskytovaných služeb chráněného bydlení shrnuli Brožová 

a Miler (2006). Služby jsou poskytovány v rámci 

domácnosti, která obsahuje základní prvky samostatné 

ekonomické jednotky. Provoz domácnosti je zajišťován 

samotnými uživateli a určeným okruhem asistentů. 

Chráněné bydlení není separováno od obce, tzn. je 

v běžné zástavbě. Cílovou skupinou této sociální služby 

jsou především lidé zdravotně postižení a senioři. 

 Od roku 2001 spolupracuje Diakonie ČCE s odborníky 

z tzv. Salmon group (skupiny sdružující různé 

poskytovatele moderních sociálních služeb z několika 

zemí západní Evropy).  

 Společný program Diakonie ČCE a Salmon group má 

přispět k rozšíření myšlenky chráněného (podporovaného, 

asistovaného) bydlení seniorů v České republice, a to 

v podobě, která je založena na bydlení skupin seniorů 

v malých bytových jednotkách umístěných v komunitě. 

(Currie, 2002) 

 Diakonie ČCE podporuje a snaží se v tuzemských 

podmínkách nabídnout seniorům širší a vhodnější 
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alternativy, než jsou tradiční domovy důchodců, ústavy 

sociální péče, léčebny dlouhodobě nemocných nebo 

psychiatrické léčebny. Rozvoj chráněného bydlení pro 

seniory předpokládá také zájem obcí, které mohou 

vybudovat či upravit malé bytové jednotky, v nichž by 

skupiny seniorů mohly žít a kam by za nimi mohly 

„přicházet“ sociální a zdravotní služby. Tento model 

integrované komunitní péče lépe vyhovuje potřebám 

seniorů, zároveň odpovídá požadavku finanční 

efektivnosti a celkově vychází z nové koncepce 

transformace pobytových sociálních služeb v jiné služby. 

 Podle P. Hanuše z Odboru sociálních služeb MPSV ČR 

(2006) není možné seniory, kteří jsou již dnes 

v zařízeních ústavní péče, začít přesvědčovat, aby se 

vrátili zpátky do rodin. Obzvláště, když víme, že 

většina z nich odešla z domovů, protože řešila bytovou 

situaci své rodiny.  

 Navrhuje proto v současné době podporovat změny 

v zařízeních pro seniory a snažit se o zevšeobecnění 

koncepce chráněného bydlení, tak aby byla snadno 

pochopitelná a stala se jednou z variant péče, kterou 

bude zvažovat každý senior. 

 

Pečovatelská služba 

 Pečovatelská služba nabízí seniorům služby 

pečovatelské a ošetřovatelské, které pomáhají seniorovi 

nebo jeho rodině v jeho přirozeném prostředí zvládat 

každodenní péči o sebe samého a cítit se tak 

samostatným. Jde zejména o pomoc při hygieně, 

stravování, zajištění chodu domácnosti, pomoc při 

kontaktu s úřady a udržování společenských kontaktů. 

Tyto  základní činnosti popisuje i zákon o sociálních 

službách v § 40 odst. 2.   
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 Některé rodiny se na pečovatelskou službu obracejí, 

když si chtějí od péče o svého blízkého na čas 

odpočinout. Nemusí to být jen odjezd na dovolenou, během 

níž rodinného příslušníka vystřídají pečovatelky. Někdy 

se o dědečka nebo babičku starají několik hodin 

pečovatelky a po zbytek dne členové rodiny. (Táborská, 

2007) 

 Za hodinu pečovatelské služby, kterou poskytují 

nestátní a neziskové organizace, by měl klient platit 

částku kolem sta korun. Od 1. ledna 2007 může každý 

člověk, který je závislý na pomoci jiné osoby, požádat 

podle místa trvalého bydliště u obce s rozšířenou 

působností o příspěvek na péči. Občané, kteří již 

v minulosti pobírali navýšení k důchodu pro bezmocnost, 

získají příspěvek, a to podle stupně závislosti ve výši 

2 000 – 11 000 Kč. Příspěvek je určen na úhradu péče, ať 

už ji vykonává ústav či jiná organizace nebo rodinný 

příslušník. 

 Zhorší-li se zdravotní stav seniora, kterého si chce 

rodina ponechat v domácí péči, anebo naopak ho chce mít 

doma co nejdříve z nemocnice, lze využít k pečovatelským 

službám i služby odborného zdravotnického personálu 

z Home care. Home care předepisuje ošetřující lékař  

a úkony platí zdravotní pojišťovny. Tuto službu může 

rodina využívat až tři hodiny denně. 

 

Domovy pro seniory  

 Před počátkem účinnosti zákona o sociálních službách 

existovaly v České republice dvě základní zařízení 

poskytující seniorům dlouhodobý pobyt a služby: domov 

důchodců a domov – penzion pro důchodce.   

 Domovem důchodců bylo podle vyhlášky MPSV ČR č. 

182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/1988 Sb., 
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o sociálním zabezpečení, zařízení pro staré občany, 

kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu  

a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují 

komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy rodiny, 

pečovatelskou službou ani jinými typy služeb pro staré 

občany. 

 Domovem - penzionem pro důchodce bylo podle výše 

zmíněné vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. zařízení pro 

staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou plně 

invalidní a jejichž stav nevyžaduje komplexní péči.  

 Jedinou formou zařízení se službami pro seniory, 

takovými které poskytovaly domovy důchodců a domovy – 

penziony pro důchodce, je v současné době domov pro 

seniory. Domov pro seniory zákon o sociálních službách 

definuje v § 49 jako zařízení, ve kterém se poskytují 

pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 Platný zákon o sociálních službách nezná institut 

domovů – penzionů pro důchodce. Proto muselo dojít 

k transformaci těchto domovů na taková zařízení, jež 

odpovídají nové legislativní úpravě.  

 Nejčastěji byly domovy – penziony pro důchodce 

přeměněny na domy s byty zvláštního určení s terénní 

pečovatelskou službou. Uživatelé v nich mají samostatné 

bytové jednotky na základě nájemní smlouvy, hradí 

stanovené nájemné, spotřebu elektrické energie, 

skutečnou spotřebu vody a další služby spojené 

s bydlením. Docházejí k nim pracovníci pečovatelské 

služby podle jejich individuálních potřeb. Obyvatelé 

dotčených zařízení měli být předem seznamováni s možnými 

výše popsanými změnami a měly by jim být předloženy nové 

smlouvy. 
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  Současná úhrada placená obyvateli ve výše zmíněných 

zařízeních se pohybuje podle velikosti bytové jednotky  

do 2 000,- Kč u jednotlivce a do 3 000,- Kč u dvojice. 

(http://www.penize.cz/info)  

 Domovy pro seniory nabízejí svým klientům různé 

služby -  standardní služby jsou stanovené zákonem (§ 49 

odst. 2) a vše, co je nad jejich rámec, je nadstandardní 

služba. Tyto služby jsou odlišné u každého zařízení.  

 Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové 

služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

osoby. Jde především o seniory, kteří se ocitli  

v nepříznivé sociální situaci, neboť pro svůj věk, 

ztrátu soběstačnosti v základních životních 

dovednostech, pro nemoc a různá zdravotní postižení 

nejsou schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní 

potřeby a tyto potřeby nelze ani jinak zabezpečit v 

jejich přirozeném sociálním prostředí. Výjimkou jsou 

osoby se zdravotním stavem vylučujícím poskytování 

pobytových sociálních služeb dle vyhlášky č. 505/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o sociálních službách.  

 Služba standardně obsahuje pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, aktivizační 

činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci 

nadstandardních služeb je například zajišťována doprava 

na výlety nebo nákupy, plavání, speciální vzdělávání, 

apod. Služba se poskytuje za úplatu a na žádost.  

 Žádosti o umístění (tiskopisy žádostí o umístění do 

domovů pro seniory) mohou občané obdržet nejčastěji 

přímo v domovech, na sociálních odborech  městských 

úřadů nebo v různých poradenských a informačních 
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centrech sociálních služeb. Sociální pracovnice domova 

na základě podané žádosti zjistí, co zájemce od služby 

očekává, jeho potřeby a cíle a zda mu domov může 

odpovídající službu poskytnout. Zájemce je povinen před 

uzavřením smlouvy předložit vyjádření lékaře  

o zdravotním stavu. V případě, že zdravotní stav 

nevylučuje umístění do domova pro seniory a je volná 

kapacita v domově, je se zájemcem uzavřena smlouva, 

splňující náležitosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. 

 Domovy pro seniory jsou jednak státní nebo obecní  

(o umístění do domova rozhoduje obec, která dává 

většinou přednost seniorům z okolí), církevní (charitní 

domy pokojného stáří provozované charitou a domy 

odpočinku ve stáří provozované diakonií) a soukromé 

(senior si hradí náklady sám, mají různou kvalitu). 

 Existující domovy pro seniory se liší velikostí  

i kvalitou služeb a personálu. Výhoda poskytované 

institucionální péče spočívá především v tom, že senior 

má 24 hodin denně k dispozici odborného pracovníka. 

Hlavní nevýhodou většiny domovů pro seniory je jejich 

přílišná velikost, navíc bývají personálně 

poddimenzované a sídlí v nevhodných budovách. Poskytují 

minimum soukromí (ložnice mají až 12 lůžek) a nabízejí 

málo aktivit pro seniory. Často chybí systém školení 

pracovníků a účinný kontrolní systém provozovatelů.  

 Průvodci kvalitou (http://econnect.ecn.cz/txt_tzpr)  

označili také konkrétní příklady dobré praxe, které již 

fungují v některých pobytových zařízeních pro seniory. 

Na prvním místě hodnotili charakter a atmosféru domova, 

které by se měly co nejvíce přibližovat podmínkám 

domácího prostředí (např. pracovníci nenosí uniformy, 

klienti si mohou vybavit pokoj vlastními věcmi a vybrat 

si barvu pokoje, úklid v pokojích je prováděn s ohledem 
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na přání klientů). Dále průvodci oceňovali možnost 

volného pohybu klientů v domově a mimo domov (klienti 

mají klíče od pokoje a domova), přizpůsobování režimu 

dne skutečným přáním klientů (doba koupání a stravování 

se co nejvíce přizpůsobuje požadavkům klientů), otevření 

domova rodinným příslušníkům (využívání hostinských 

pokojů určených příbuzným ze vzdálenějších míst), 

pravidelná setkávání pracovníků se „svými“ klienty (na 

setkání pracovník a klient společně hodnotí poskytovanou 

službu a domlouvají se na konkrétních změnách na základě 

přání klienta). Dobrou praxí v domovech pro seniory byly 

označeny i pravidelné supervize pro pracovníky  

a systematická spolupráce s dobrovolníky (např. osobní 

asistence určená klientovi při kontaktu s institucemi). 

 

Hospic 

 Hospic je specializovaným zařízením, jež zajišťuje 

komplexní ústavní péči založenou na paliativní medicíně. 

Hospice pomáhají terminálně nemocným pacientům a jejich 

rodinám, specializují se na péči zaměřenou na úlevu 

od bolesti, na rozdíl od standardní lékařské (kurativní) 

péče zaměřené na léčbu nemoci.  

 Hospice se snaží podporovat pacientovy vztahy 

s rodinou a dalšími blízkými osobami, nabízejí jim 

ubytování, návštěvy, odborné poradenství i lidskou 

blízkost. V hospicích je akcentován duchovní rozměr 

péče, který obyčejně v nemocnicích chybí. 

(www.hospice.cz)  

 Proto jsou standardně jako součást profesionálních 

týmů v hospicích navíc přítomní např. sociální 

pracovníci, psychologové a duchovní. Většinu hospicových 

zařízení na území České republiky založily a provozují 

je církve nebo řády. Vyznání klienta nebo jeho rodiny 

samozřejmě na přístup k službě nebo na péči nemá vliv.  
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 Běžně ve světě se hospicová péče rozděluje do tří 

forem – domácí hospicová péče, pobyty v denních centrech 

– stacionářích, lůžková hospicová péče.  

 Některá zařízení (např. Hospic sv. Anežky) zajišťují 

pomoc rodinám, které chtějí o své nemocné pečovat  

v domácím prostředí, provozují poradnu a půjčovnu 

zdravotnických pomůcek a v charitním edukačním centru 

jim nabízí vzdělávací programy zaměřené na teoretickou  

i praktickou stránku domácího ošetřovatelství. 

(http://www.hospic.cz/)  

 Poslání hospice předpokládá hluboce lidský  

a současně profesionální přístup, stejně tak i týmovou 

práci všech zúčastněných, včetně dobrovolníků a osob 

doprovázejících pacienta. Blízcí pacienta podle svých 

možností spolupracují s personálem a hrají v hospicové 

péči nezastupitelnou roli. Hospic jim k tomu nabízí 

oporu, a to i po smrti pacienta.  
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5.3.2. Další služby pro seniory  

 

 Mezi další služby pro seniory jsem zařadila sociální  

a sociálně zdravotní služby, které využívají pouze 

někteří senioři a jen v určitých časových obdobích. Nový 

zákon některé typy služeb přímo definuje (tísňová péče), 

jiné vymezuje obecně (sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče) a další vůbec 

neupravuje (doprava, zooterapie). 

 

Oddělení následné péče (Léčebna dlouhodobě nemocných)  

 LDN je instituce, která patří mezi státem zřizovaná 

zdravotnická zařízení. Jde o specializovaná lůžková 

zařízení, která slouží k léčení starých a dlouhodobě 

nemocných. Často se však stává útočištěm lidí, kteří 

jsou vyléčení nebo léčitelní, a tím se z lůžek 

ošetřovatelských stávají spíše lůžka sociální. LDN 

přebírají funkci za domovy pro seniory a ústavy sociální 

péče kvůli nedostatku volných míst. 

 

Geriatrické oddělení 

 Geriatrické oddělení nemocničního typu pro 

specializovanou péči o seniory. Pobyt je limitován třemi 

týdny. 

 

Gerontopsychiatrie  

  Gerontopsychiatrie je zvláštním oddělením 

psychiatrických léčeben a zdravotnických zařízení. 

Existují různé typy, ale většinou plní péči o akutní  

i chronicky psychicky nemocné ve věku nad 65 let. 

 

Sociálně zdravotní služby - půjčovny 

 Mezi sociální služby pro seniory patří i různé 

půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek  
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a prostředků zdravotnické techniky. Tyto pomůcky 

usnadňují péčia prodlužují možnost seniora zůstat 

v rodinném prostředí; jde například o polohovací 

postele, pomůcky do vany, pojízdné židle, obvazový 

materiál, pomůcky pro inkontinentní pacienty apod. 

Předepisuje je lékař a přispívá částí  senior, částí 

zdravotní pojišťovna. 

 

Home care 

 Péče poskytovaná nemocným a umírajícím lidem 

v jejich domácnosti kvalifikovanými zdravotníky, 

sociálními pracovníky nebo jinými profesionály. Využívá 

se především při propouštění z nemocnice a hradí ji 

pojišťovna. Nabízí především zdravotnické služby – 

převazy, rehabilitace, injekce apod. 

 

Služby tísňové péče 

 Tísňové volání je služba určená těm, kteří jsou 

osamělí, nebo těm, kteří tráví většinu času sami. Zákon  

o sociálních službách ji v § 41 definuje jako 

nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou 

komunikaci s osobami, které jsou ve stálém ohrožení 

zdraví a života nebo došlo k náhlému zhoršení jejich 

zdravotního stavu nebo schopností. Po zmáčknutí tlačítka 

se byt seniora spojuje hlasitým telefonem s dispečinkem, 

který zajišťuje pomoc. Tato služba není v České 

republice příliš rozšířená - poskytují ji pouze některé 

pečovatelské služby a Aríeon při Životu 90. 

 

Doprava  

 Služba, která umožňuje objednat si speciálně 

upravené auto pro vozíčkáře a seniory se zhoršenou 

hybností. Lze ji využít především na výlety, návštěvu 

divadla, nákupy apod. 
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Canisterapie, zooterapie  

 Jde o druh terapie využívající pozitivních účinků 

kontaktu mezi člověkem a zvířetem. Provádí se 

v ústavních i docházkových zařízeních; klientovi může 

být zvíře poskytnuto i do domácí péče. 

 

Činnost neziskových organizací 

 Různé druhy služeb pro seniory také poskytují 

některé neziskové organizace zaměřené na pomoc a podporu 

seniorů.  Občanské sdružení Život 90 např. provozuje 

krizovou pomoc, informační a poradenské centrum, právní 

poradenství, psychologické a mezigenerační poradenství, 

finanční a bytové poradenství, pastorační poradenství, 

trénink paměti a tísňové volání. Centrum sociální pomoci 

při svazu důchodců organizuje, podporuje a podává 

informace sdružením důchodců v jednotlivých obcích, 

která organizují výlety a další společenské aktivity. 

 

Soukromé penziony a sanatoria  

 Po roce 1989 se zapojil do péče o seniory i občanský 

sektor a vznikly soukromé penziony a sanatoria s různým 

zaměřením, avšak i s různou kvalitou. Klient si zde 

hradí službu sám.  
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5.3.3. Nadstandardní bydlení a služby pro seniory  

(seniorské rezidence, senior houses) 

 

 Poptávka po nadstandardních službách pro seniory je  

v zahraničí běžná a stále narůstající. V České republice 

poptávka po podobných zařízeních také existuje, ale je 

aktuálně spíše nově vznikající. Požadavky seniorů na 

kvalitu služeb se stále zvyšují (a mnohdy výrazně 

převyšují možnosti zařízení, která patří státu či 

samosprávě).   

 Seniorské rezidence vytvářejí nadstandardní systém 

péče o seniory. Otevřeně kladou důraz na činnost pro 

majetnější skupinu seniorů - klient si službu hradí sám. 

Seniorské rezidence mají různá zaměření a ovšem i různou 

kvalitu, ale u všech platí, že nabízejí nadstandard 

pečovatelských služeb a to především ubytování  

a stravování.  

 K pobytu seniora - pronájmu bytové jednotky patří 

komplexní sociálně zdravotní péče. Seniorské rezidence 

mají ve svých nabídkách fyzioterapii, psychoterapii, 

rehabilitaci, praktického lékaře, saunu, speciální 

koupele a další podobné druhy služeb. V komplexu 

rezidence bývá kadeřník, kosmetika, manikůra/pedikůra, 

kavárna, restaurace, kiosk, knihovna, bazén, apod. 

V okolí komplexu bývá prostor pro sportovní (minigolf)  

a kulturní aktivity (park, galerie). Některé rezidence 

nabízejí garáže a další služby. Klient má možnost zvolit 

z nabídky rezidence služby, které potřebuje, a platí 

pouze za ně, což může být výhodou oproti domovům 

důchodců, kde klient platí i za služby, které nevyužije. 

Rezidence nabízí svým klientům také různé speciální 

pojistné programy, které garantují doživotní platby, 

způsobilé pokrýt náklady na pobyt. 
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 Organizace provozující seniorské rezidence působí na 

bázi jednotné firemní filozofie. Švýcarská síť 

Tertianum, provozující 13 seniorských rezidencí, ve své 

„ústavě“ zakotvuje základní cíle a principy fungování 

seniorských rezidencí. „Lidé starší generace tvoří 

trvale rostoucí sociální skupinu s vysokou kupní silou. 

Generace seniorů bude v budoucnu představovat stále se 

zvyšující segment trhu. Starší lidé očekávají, že budou 

společností vnímáni jako její plnohodnotná součást a že 

budou respektováni. Taková pozornost příslušníkům starší 

generace je závazek pro činnost skupiny Tertianum. 

Podporujeme plnohodnotný život starých spoluobčanů  

a usilujeme o zvyšování sociální prestiže lidí 

pečujících o seniory…“ (přeloženo z německého originálu, 

www.tertianum.de) 

 Prozatím za jediná zařízení tohoto typu v České 

republice lze považovat pouze Rezidenci Classis  

v Průhonicích a rezidenci Ambra v Luhačovicích – obě 

vycházejí ze zahraničních zkušeností a nabízejí stejné 

či podobné služby. Každá z nich nabízí vysoký standard 

nezávislého samostatného bydlení včetně všech 

souvisejících služeb naplňujících poslání rezidence a je 

otevřena seniorům z celé České republiky i zahraničí za 

cenu kolem 40 tisíc Kč měsíčně. (www.ledax.cz) 

 Kromě seniorských rezidencí určených pro náročnější 

klientelu, počítají společnosti, které je provozují 

(např. Ledax a.s.), i s vybudováním seniorských domů – 

senior houses, jež by tvořily mezistupeň mezi 

nadstandardními seniorskými rezidencemi a tradiční 

ústavní péčí. Zároveň jsou některé komerční společnosti 

připraveny (podle zahraničního vzoru) k jednání  

o možnosti převzetí provozu domovů důchodců, které 

zřizuje kraj či obce. 
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 Časopis Euro (Menzelová, 2005) uvádí výsledky 

sociologického výzkumu, který zjišťoval, kolik jsou děti 

za své rodiče ochotny platit. Výsledky ukazují, že čím 

jsou děti mladší, tím výrazněji vzrůstá jejich ochota 

platit vyšší částky. Průměrně jsou lidé ochotni 

„investovat“ měsíčně deset tisíc korun za nájemné  

a předpokládají, že za to rodiče dostanou prostor 

v podobě garsoniéry a stálou službu lékaře a sester. 

 Během následujících let by měla vznikat seniorská 

bydlení se sociálními a zdravotními službami, na které 

by tyto částky měly stačit - tzv. seniorské byty či 

senior houses.  

 V zahraničí se pod pojmem „senior house“ 

v sociálních službách rozumí byty pro seniory buďto nově 

postavené nebo starší objekty přizpůsobené k bydlení ve 

stáří, zařízené tak, aby umožňovaly samostatné vedení 

domácnosti. Společným znakem je rozsáhlá nabídka servisu 

a péče individuálně odstupňovaná podle potřeb 

konkrétního obyvatele. 

 Jejich investory jsou samostatné právnické osoby, 

zajištěné často jak veřejným tak privátním kapitálem. 

Existují však také jak čistě privátní, tak i výhradně 

veřejnoprávní vlastníci. (Glosová a kol., 2006) 

 Příkladem a inspirací pro společnosti, které by 

takové domy chtěly stavět, provozovat nebo se na jejich 

provozu jinak podílet, mohou být komerční společnosti 

již dlouhou dobu velice úspěšně fungující po celé 

Evropě. Předním poskytovatelem služeb pro seniory typu 

senior house v Německu je společnost Kursana 

(www.kursana.de), v Rakousku společnost Humanocare 

(www.humanocare.at) a ve Švýcarsku společnost Tertianum. 

 Do seniorských bytů v České republice se budou moci 

klienti přestěhovat již letos např. v Jablonci nad 

Nisou, Písku, Ostravě, Praze a dalších městech.   
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 Město Písek získalo bezúplatným převodem kasárna od 

armády a investorovi je na základě výsledků výběrového 

řízení pronajímá. Starosta Písku M. Sládek uvítal 

(2007), že po výstavbě bytů se i budování nových kapacit 

v sociální péči z výhradně státních a obecních investic 

přesouvá stále více do soukromého sektoru. 

 V bývalém areálu nemocnice v Ostravě-Petřkovicích 

během dvou let vyroste rezidenční bydlení pro seniory. 

Zdravotní služby v tomto centru pro seniory zajistí 

Beskydské rehabilitační centrum. Součástí komplexu, 

které si bere za vzor podobná zařízení v Rakousku či 

Švýcarsku, bude zhruba 120 bytů, a také například bazén, 

sauna, pára, léčebná rehabilitace, ambulance lékařů, 

obchod, restaurace, bistro, hobby místa a další služby. 

(http://www.stalose.cz) 

 Výstavbu nadstandardních zařízení pro seniory by měl 

podpořit i nový zákon o sociálních službách. Senioři 

budou moci sami rozhodovat, co je pro ně nejvýhodnější  

a u koho službu nakoupí, tedy zda si například zaplatí 

domácí péči, či naopak třeba pobyt v soukromém zařízení. 

 Plány tuzemských developerů svědčí o tom, že  

seniorských rezidencí bude v České republice přibývat. 

Koncept, který v zahraničí funguje desítky let, ale 

v našich podmínkách zatím velké úspěchy nemá. Dvě 

prozatím fungující rezidence pro seniory nemají svou 

kapacitu naplněnou ani z poloviny. Důvody mohou být 

různé, především vysoké ceny za nájem a služby, možná  

i nedůvěra k novému druhu služby. Podle mého názoru 

hlavním důvodem je odlišnost zemí, kde koncept 

soukromých rezidencí zdárně funguje. Senioři v České 

republice žili většinu svého života za komunismu  

a v důchodovém věku nejsou zvyklí „užívat“ si své 

peníze, pokud je mají, tak jako např.  
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v Německu nebo Švýcarsku. Senioři nebo jejich rodiny, 

pro které není překážkou investice kolem 40 tisíc Kč 

měsíčně, raději volí koupi bytů s možností individuální 

volby sociálních služeb, zdravotní péče a dalších 

nadstandardních služeb. O tomto trendu svědčí desítky 

„seniorských rezidencí“ (viladomy s byty pro seniory), 

které staví developerské firmy u Prahy, Brna a dalších 

krajských měst. 

 Pro příklad uvádím již obsazenou „rezidenci pro 

seniory“ jedné developerské společnosti (www.hqplus.cz), 

která v Brandýse nad Labem nabízí ke koupi nadstandardní 

bezbariérové byty vhodné pro seniory. Ti mají 

v nejbližším dosahu – přímo v místě nebo v obci 

k dispozici stejné služby, které poskytují „skutečné“ 

seniorské rezidence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

6. Empirická část 

6.1. Cíle výzkumu  

 

 Záměrem empirické části diplomové práce je zjistit 

konkrétní názory seniorů žijících v domově pro seniory  

a odpovědět si tak na otázky, které vycházejí z poznatků 

zjištěných v teoretické části: 

 

- Jsou senioři připraveni na nadcházející změny 

v oblasti pobytových sociálních služeb? 

- Mají senioři zájem o alternativní služby, které by  

podle koncepce MPSV v průběhu nastávajících let měly 

nahradit velkokapacitní domovy pro seniory?  

- Mají senioři o alternativních službách dostatečné 

informace? 

 

  Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkumnou sondu, 

realizovanou pouze v jednom zařízení a na nevelkém počtu 

respondentů, není cílem ucelený přehled o názorech 

seniorů na dané otázky. Smyslem přinesených poznatků je 

pro účely diplomové práce získat základní představu  

o zkoumané oblasti. 

 Při výběru vhodného zařízení pro empirickou část 

diplomové práce jsem byla limitována faktem, že 

v současné době nepracuji v žádném zařízení, které 

poskytuje sociální služby seniorům.  

 Původně jsem chtěla navštívit domov pro seniory, 

který je velkokapacitní (nad 40 míst) a zároveň v něm 

senioři žijí ve vícelůžkových pokojích. V průběhu března 

2006 jsem oslovila více vedoucích pracovníků takových 

domovů, ale návštěvu, výzkum a rozhovory se seniory 

z různých důvodů odmítali. Nakonec jsem mohla navštívit 

domov pro seniory, který je počtem míst velkokapacitní 

(65), ale svým vybavením a jednolůžkovými pokoji je mezi 
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ostatními domovy pro seniory v České republice spíše 

nadstandardní.  
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6.2. Metoda sběru informací 

 

 V teoretické částí diplomové práce vycházím zejména 

ze studia odborné literatury, českých i zahraničních 

výzkumných prací, zákonů, sborníků z konferencí, 

příruček a také z vlastní zkušenosti a praxe.  

 Pro empirickou část jsem zvolila kvalitativní metodu 

polostandardizovaných individuálních rozhovorů. Tuto 

metodu jsem zvolila, protože jsem předpokládala, že 

během rozhovorů mohou být otevřena témata příbuzná, 

která by v souvislosti s tématikou transformace 

sociálních služeb pro seniory mohla být pro tuto práci 

významná. Polostandardizovaný rozhovor umožňuje také 

poskytovat doplňující informace a pokládat upřesňující 

otázky, které byly při rozhovorech se seniory 

nepostradatelné. 

 Výzkum navazuje na teoretickou část diplomové práce, 

zejména na kapitolu č. 4 věnovanou transformaci 

sociálních služeb pro seniory a dále na koncepci podpory 

transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy 

služeb, poskytovaných v přirozené komunitě, která je 

základním materiálem MPSV pro změny v oblasti 

poskytování sociálních služeb pro seniory.  
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6.2.1. Volba výběrového souboru a obecná charakteristika 

zařízení 

 

 Při výběru zařízení jsem byla, jak jsem již zmínila 

výše, limitovaná souhlasem vedení domova pro seniory, 

přesto navštívené zařízení splňuje určité předpoklady, 

které jsem pro empirickou část očekávala. 

 Zařízení jsem zvolila především z následujících 

důvodů: 

 

- Jde o domov pro seniory, který nabízí 65 míst. 

(Koncepce MPSV v budoucnosti nepočítá s podporou pro 

zařízení, která mají více než 40 míst.) 

- Jde o zařízení, které bylo cíleně architektonicky 

navrženo jako domov důchodců. (Přesto architekt navrhl, 

v rozporu s trendy bydlení pro seniory, třípatrovou 

budovu, která není bezbariérově přístupná.) 

- Jde o zařízení, které svou polohou v blízkosti Prahy 

umožňuje své nahrazení variantními možnostmi služeb. 

(V této lokalitě jsou dostupné terénní sociální služby.) 

 

 Pro účely výzkumu jsem vybrala domov pro seniory, 

který je umístěn v menší obci (5000 obyvatel) 

v blízkosti Prahy. Domov je v bezprostřední blízkosti 

centra obce, nedaleko je park, zdravotní středisko, 

knihovna, pošta i různé obchody. 

  Budova byla postavena před 5 lety a byla účelově 

architektonicky navržena jako domov důchodců. Budova 

domova je v dobrém technickém stavu, zahrada a okolí je 

pravidelně upravováno zaměstnanci domova. Budova, 

navzdory tomu, že byla navržena jako domov důchodců, je 

třípatrová a do posledního patra není bezbariérový 

přístup.   
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 Dominantním znakem budovy je vstupní hala, která 

tvoří střed celého domu a umožňuje průhled všemi patry 

až ke skleněné části střechy. V přízemí je zázemí 

vedoucího personálu, zdravotníků, společenská místnost, 

knihovna a pokoje seniorů. V prvním patře je jídelna, 

celé zázemí kuchyně a většina pokojů. V druhém patře se 

jsou ještě 4 pokoje, k nimž je přístup umožněn pouze po 

schodech. 

 Kapacita domova je 65 míst a je od svého založení 

stále plně obsazen. Zájemci o místo v domově čekají, 

podle slov sociální pracovnice, několik let. V současné 

době mají v evidenci 200 žadatelů. 

 Senioři bydlí ve třech typech pokojů: 

- jednolůžkové pokoje, 

- dvoulůžkové apartmány, 

- dvoulůžkové pokoje s ošetřovatelskými lůžky, 

- čtyřlůžkový pokoj s ošetřovatelskými lůžky. 

 Samostatný jednolůžkový pokoj seniorů připomíná 

malou garsoniéru (20 - 30 m2). Všechny mají vlastní 

sociální zařízení a jednotný styl nábytku (vlastní 

nábytek si senioři přivést nesmějí). V těchto pokojích 

bydlí v současné době 31 seniorů. 

 Dvoulůžkový apartmán je tvořen dvěma oddělenými 

jednolůžkovými pokoji se společným sociálním zařízením. 

Vybavením jsou shodné s jednolůžkovými pokoji. V domově 

jsou 4 apartmány pro 8 seniorů. 

 Lůžka ošetřovatelské péče jsou v pokojích, které 

jsou přizpůsobeny nutnosti úplné, celodenní, zdravotně 

sociální péče o seniory. V současné době potřebuje 

takovou péči v domově 26 seniorů. 

 Personál domova pro seniory tvoří 30 osob. Vedoucími 

pracovníky jsou ředitel a hospodářka, která vykonává  

i funkci zástupkyně ředitele. Sociální personál tvoří 

sociální pracovnice a ergoterapeutka. Zdravotnický 
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personál se skládá z 5 zdravotních sester a 8 

ošetřovatelek (bývalé sanitářky). Zbytek personálu tvoří 

zaměstnanci kuchyně, uklízečky, údržbáři a správce domu.  

 Domov pro seniory je nabídkou jednolůžkových pokojů, 

celkovým vzhledem, umístěním, ale také poskytovanými 

službami zařízením nadstandardním.  

 Průměrný věk seniorů v domově je 83 let. Z celkového 

počtu 65 seniorů je 13 mužů a 52 žen. Většina seniorů má 

závažné zdravotní problémy: 

- 26 seniorů je ležících a vyžadují 24 hodinovou 

zdravotní péči, 

- více než jedna třetina ze všech seniorů je částečně 

imobilní, 

- pouze 5 seniorů by mohlo, podle slov sociální 

pracovnice, zvládnout chod vlastní domácnosti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

6.2.2. Průběh šetření  

  

 Vybraný domov pro seniory jsem oslovila a navštívila 

v průběhu měsíce dubna 2007.  

 Již v počátku komunikace jsem ředitele zařízení 

informovala o zaměření výzkumu a o počtu osob, s kterými 

bych chtěla vést rozhovor. Abych výzkum mohla provést 

musela jsem splnit některé podmínky, které si stanovil. 

Byla to mimo jiné anonymita zařízení a anonymita 

dotazovaných seniorů. 

 Při předem domluvené schůzce se mi po celou dobu 

šetření věnovala sociální pracovnice, která byla také 

přítomna všem rozhovorům.  

 Samotné rozhovory probíhaly na chodbě před 

společenskou místností. Účastnili se ti senioři, kteří 

v době mé návštěvy byli ve společných částech budovy    

a zároveň měli zájem se výzkumu účastnit.  

 Soubor respondentů tvoří 17 seniorů z celkového 

počtu 65 seniorů. Z celkového počtu 17 respondentů bylo 

14 žen a 3 muži.  

  

Graf č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Celkový počet seniorů v domově pro seniory

52; 80%

13; 20%

ženy muži
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Graf č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovory byly zaznamenávány na audiozáznamník   

a rozhovor tak nebyl rušen písemným zaznamenáváním. 

Všichni respondenti s nahráváním souhlasili.  

 Otázky rozhovoru byly kladeny postupně v pořadí od 

otázky č. 1 až k otázce č. 3. Stávalo se, že pořadí 

otázek nebylo striktně dodrženo a respondenti v rámci 

jedné otázky zodpověděli i otázky další. Vedle 

připravených otázek byly pokládány i jiné doplňující 

otázky a často jsem respondentům vyjasňovala pojmy, 

které by mohli pochopit jiným způsobem. 

 Průměrná délka rozhovoru činila 10 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet repondentů z celkového počtu 

seniorů v domově

respondenti; 

17; 26%

ostatní; 48; 

74%

respondenti

ostatní
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6.2.3. Základní otázky a základní předpoklady 

 

 Při rozhovorech s respondenty jsem postupovala podle 

připraveného scénáře rozhovoru. Scénář obsahoval 3 

základní otázky, které byly při rozhovorech rozvíjeny   

a v některých případech upřesňovány a doplňovány. 

 Respondentům jsem pokládala následující otázky: 

   

1. Pokud by jste nyní měl/a možnost odejít z tohoto 

domova pro seniory    

 

– do malých bytových jednotek (garsoniér) zařízených 

tak, aby vyhovovaly požadavkům seniorů s podporou 

pečovatelské služby, osobní asistence a dalších 

podobných terénních služeb  

 

- a vrátit se do vlastního bytu nebo k vlastní rodině 

s podporou pečovatelské služby, osobní asistence        

a dalších podobných terénních služeb 

 

jak byste se rozhodl/a ? 

 

2.  Měl/a jste v době, kdy jste se rozhodoval/a odejít 

do domova pro seniory informace o dalších - 

(alternativních) možnostech – sociálních služeb pro 

seniory? 

 

- podporované bydlení pro seniory 

 

- podpora v domácnosti – rodina + pečovatelská služba, 

osobní asistence, denní centra apod. 

 

3. Kdybyste v době, kdy jste se rozhodoval/a odejít do 

domova pro seniory měla možnost výběru  
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- domov pro seniory 

 

- podporované bydlení (více malých bytových jednotek 

vhodných pro seniory s podporou pečovatelské služby, 

osobní asistence,..) 

 

- zůstat ve vlastní domácnosti nebo u rodiny s podporou 

pečovatelské služby, osobní asistence, péče rodinného 

příslušníka  

 

jak byste volil/a? 

 

 Při koncipování otázek k rozhovorům jsem vycházela 

především z následujících předpokladů: 

 

Předpoklady k otázce č. 1 

 

- Domnívám se, že dotazovaní senioři nebudou mít zájem 

měnit stávající prostředí domova pro seniory. 

- Očekávám, že dotazovaní senioři, kteří se mohou vrátit 

k rodině nebo do vlastní domácnosti, by raději domov pro 

seniory opustili. 

- Předpokládám, že dotazovaní senioři mají zájem        

o terénní sociální služby (osobní asistenci, 

pečovatelskou službu), které by jim byly poskytovány 

v domácím prostředí nebo v prostředí podporovaného 

bydlení. 

 

Předpoklady k otázce č. 2 

 

- Domnívám se, že senioři nebudou mít informace         

o alternativních sociálních službách. 
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- Očekávám, že pokud budou nějakou službu znát, bude to 

pečovatelská služba. 

- Předpokládám, že seniorům informace o domově pro 

seniory a dalších službách podávali členové rodiny. 

 

Předpoklady k otázce č. 3 

 

- Předpokládám, že senioři, kteří by měli informace 

v době odchodu do domova pro seniory, by zvažovali      

i jiné možnosti. 
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6.3. Rozhovory 

 

 V této kapitole diplomové práce se pokouším shrnout 

poznatky zjištěné v rámci výzkumu v domově pro seniory.  

 

- Jaké výsledky přineslo provedené šetření? 

(Tyto výsledky obsahují tabulky četností č. 1, č. 2,   

č. 3) 

- Jaké jsou odpovědi na otázky, které jsem si v úvodu 

výzkumu pokládala? 

- Jaké jsou odpovědi na základní předpoklady, které jsem 

očekávala v souvislosti s odpověďmi respondentů?  

 

 Text je doplněn citacemi z rozhovorů, které nejlépe 

vystihují názory jednotlivých respondentů. 
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6.3.1. Odpovědi k otázce č. 1 – interpretace odpovědí   

a odpověď na základní předpoklady 

   

 Všichni dotazovaní senioři v počátku rozhovoru 

uvedli, že by domov pro seniory, ve kterém v současnosti 

žijí nechtěli opustit. Otázku jsem doplnila vysvětlením 

pojmů, některé části zopakovala a poskytla informace, 

které dotazovaní požadovali. Deset z dotazovaných 

seniorů jednoznačně potvrdilo svou první odpověď. 

Většina z nich by si nedovedla představit jinou službu, 

která by jim mohla umožnit zůstat v domácnosti.  

 

• Pokud by jste nyní měl/a možnost odejít z tohoto domova pro 

seniory do malých bytových jednotek (garsoniér) zařízených 

tak, aby vyhovovaly požadavkům seniorů s podporou 

pečovatelské služby, osobní asistence a dalších podobných 

terénních služeb  nebo se vrátit do vlastního bytu nebo 

k vlastní rodině s podporou pečovatelské služby, osobní 

asistence a dalších podobných terénních služeb, jak byste se 

rozhodl/a? 

 

„… v žádném případě. Kdo by se o mě doma postaral?“ 

 

„… nedovedu si představit, že by se o mě doma staral 

někdo cizí, už bych si na nikoho nechtěla zvykat…“ 

 

 Všichni senioři mluvili o domově jako o kvalitním 

zařízení, které jim poskytuje příjemné podmínky života  

a výborné služby. 

  

„… domů bych zpátky nechtěla, jsem sama a tady jsem 

v kolektivu a je o mě velice dobře postaráno…“ 

  

 Dotazovaní senioři mě upozorňovali na různá 

zdravotní omezení, které mají a těžké nemoci, které 
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prodělali. Převažoval u nich strach, kdo by se o ně doma 

postaral „celé dny“ a příjemný a uklidňující pocit 

z toho, že v domově je neustále zdravotnický personál.  

 Pozitivní hodnocení zdravotnických služeb potvrdila  

i sociální pracovnice, která mě upozorňovala, že k nim 

senioři často přichází v zanedbaném zdravotním stavu    

a každodenní odbornou zdravotnickou péčí dochází        

k výraznému zlepšení jejich zdravotního stavu.   

 

„… skvěle tu prospívám a zdravotně jsem na tom o mnoho 

lépe než, když jsem přišla.“ 

 

„… když jsem do domova přišel vůbec jsem nechodil, teď 

po pár měsících si jdu sám nakoupit.“ 

  

 Odpovědi na otázky, které jsem směřovala k péči 

v rodině byly výrazně odlišné. 

  Tři dotazované ženy by nezvolily život s vlastní 

rodinou jen proto, že by zaneprázdněné členy jejich 

rodiny péče o ně nepříjemně zatěžovala. 

 

„… je to tu hezké a nerada bych rodině přitěžovala…“ 

  

 Pouze jedna dotazovaná potvrdila možnost, že by o ni 

mohl dlouhodobě pečovat některý člen rodiny, ale        

o takovou péči neměla zájem.  

 

„… k rodině bych mohla, ale nechci. Jsem spokojená, když 

za mnou přijedou nebo zavolají, ale to mi stačí.“ 

 

 Dvě dotazované by měly zájem vrátit se do svých 

domácností, kde v současné době v obou případech bydlí 

jejich rodina. Rodina jim péči nenabídla a zařídila pro 

ně v obou případech „přihlášku“ do domova pro seniory.  
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„… domů by chtěl přece každý…“ 

 

„… ráda bych se vrátila domů, ale potřebuji celodenní 

péči a tady mi ji poskytnou a doma ne.“ 

  

 Dvě ženy měly předchozí zkušenost s menším zařízením 

pro seniory (okolo 20 míst) a takový domov by 

preferovali před domovem s 65 seniory, kde v současnosti 

bydlí. Jako důvod udávaly větší klid a lepší vztahy 

s personálem. 

 

„… chtěla bych se vrátit do malého sanatoria, kde jsem 

byla před půl rokem. Bylo nás tam jenom 20 lidu.“ 

  

 O službu podporovaného bydlení (samostatný byt 

v menším komplexu bytů pro seniory s podporou terénních 

sociálních služeb) projevili zájem pouze dva muži. 

V obou případech měli ještě další nároky na službu – 

umístění a vzhled pečovatelky. 

 

„… chtěl bych malý byt a pečovatelku na Spartě, abych 

viděl na stadion.“ 

 

Tabulka četností č. 1 

 Muži Ženy Celkem 

Stávající domov pro 
seniory 

1 9 10 

Menší domov pro 
seniory 

0 2 2 

Péče rodiny 0 0 0 

Vlastní domácnost 
nebo u rodiny 
s podporou 
terénních 
sociálních služeb 

0 2 2 

Podporované bydlení 2 0 2 
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 Domněnka, že dotazovaní senioři nebudou mít zájem 

měnit stávající prostředí domova pro seniory se 

potvrdila. Pouze 6 dotazovaných by preferovalo odchod ze 

zařízení. 

 Očekávání, že dotazovaní senioři, kteří se mohou 

vrátit k rodině nebo do vlastní domácnosti, by raději 

domov pro seniory opustili, se nepotvrdilo. Jediná 

dotazovaná, která mohla s rodinou zůstat, neměla        

o jejich péči zájem. Upřednostňovala domov pro seniory 

zejména z důvodu většího soukromí a lepší péče.

 Předpoklad, že dotazovaní senioři mají zájem         

o terénní sociální služby (osobní asistenci, 

pečovatelskou službu), které by jim byly poskytovány 

v domácím prostředí nebo v prostředí podporovaného 

bydlení se nepotvrdil. Pouze 4 senioři by si dokázali 

představit život v samostatné domácnosti (své nebo jiné) 

s podporou terénních sociálních služeb. Senioři nechtějí 

do soukromí přijmout cizí osoby a převládají u nich 

špatné předchozí zkušenosti s pečovatelskou službou. 
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6.3.2. Odpovědi k otázce č. 2 - interpretace odpovědí   

a odpověď na základní předpoklady 

 

 Pouze jedna respondentka se v době rozhodování       

o odchodu do domova pro seniory aktivně zajímala        

o služby, které by mohla využít a měla přehled          

o alternativních službách směrem k ústavní péči.  

 

• Měl/a jste v době, kdy jste se rozhodoval/a odejít do domova 

pro seniory informace o dalších (alternativních) možnostech 

sociálních služeb pro seniory? 

 

„… ano, věděla jsem o jiných možnostech, především 

z televize. Věděla jsem o různých druzích domovů 

důchodců, o pečovatelské službě a ošetřovatelkách       

a asistentkách.“ 

 

 Ostatní senioři, kteří znali jiné druhy služeb než 

domov pro seniory, měli se službami v minulosti osobní 

zkušenost. 

  Z vlastní zkušenosti znaly jiné druhy služeb dvě 

respondentky. Do domova pro seniory přišli z jiných, 

menších zařízení a současně měly zkušenost 

s pečovatelskou službou.  

 Pouze pečovatelskou službu znalo 5 dotazovaných 

seniorů. Většinou měli vlastní negativní zkušenost 

s jedním poskytovatelem pečovatelské služby.  

 

„… mám zkušenost s pečovatelskou službou. Měla jsem 

několik pečovatelek a byla jsem s nimi nespokojená.“ 

 

 Informace o jiných službách pro seniory nemělo 7 

dotazovaných. Většina z nich se o služby pro seniory 

vůbec nezajímala. Informace jim podávali rodinní 

příslušníci, kteří jim většinou pomohli se i rozhodnout. 
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Dva senioři získali kontakt na domov pro seniory 

v nemocnici, kde jim i podali žádost. 

 

„… v nemocnici mi dali něco podepsat a pak jsem se sem 

jel také podívat.“ 

 

„… nezajímala jsem se, syn to zařídil tady.“ 

 

Tabulka četností č. 2 

 Muži Ženy Celkem 

Neměl/a jsem žádné 
informace  

2 5 7 

Znal/a jsem 
pečovatelskou 
službu 

1 4 5 

Znal/a jsem více 
druhů služeb 

0 4 4 

 

 

 Domněnka, že senioři nebudou mít informace           

o alternativních sociálních službách se potvrdila. Pouze 

jeden respondent měl informace o síti služeb, které jsou 

v daném regionu poskytovány seniorům. Ostatní senioři 

znali alternativní služby pouze pokud měli vlastní 

zkušenost, aktivně se nezajímali. 

 Předpoklad, že seniorům informace o domově pro 

seniory a dalších službách podávali členové rodiny, 

nebyl naplněn. Seniorům podávali informace také 

v nemocnici, jeden respondent aktivně zjišťoval 

samostatně a dalších 9 respondentů mělo informace 

z vlastní zkušenosti.  

 Očekávání, že pokud budou senioři nějakou službu 

znát, bude to pečovatelská služba, se potvrdilo. Všichni 

respondenti, kteří znali i jinou sociální službu než 

domov pro seniory vždy znali pečovatelskou službu. 
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6.3.3. Odpovědi k otázce č. 3 - interpretace odpovědí   

a odpověď na základní předpoklady 

 

 Z odpovědí dotazovaných seniorů jednoznačně vyplývá, 

že rozhodnutí odejít do domova pro seniory nelitují - 12 

dotazovaných by i v případě, že by měli informace       

a možnost zvolit jinou službu, volili stejně domov pro 

seniory. 

 Většina z 12 seniorů, kteří by volili stávající 

domov pro seniory, si nedokázali představit, že by se o 

ně někdo jiný (jiná sociální služba) mohl postarat 

(především ze zdravotního hlediska) stejně dobře jako 

v nyní domově. 

 Rozhodování o volbě služby je pro seniory složité    

a radši volí již známou službu (domov důchodců) než nové 

alternativní služby. Neznají finanční podmínky ani 

dostupnost služeb v jejich regionu. 

 

• Kdybyste v době, kdy jste se rozhodoval/a odejít do domova 

pro seniory měla možnost výběru: domov pro seniory, 

podporované bydlení (více malých bytových jednotek vhodných 

pro seniory s podporou pečovatelské služby, osobní 

asistence,..), zůstat ve vlastní domácnosti nebo u rodiny 

s podporou pečovatelské služby, osobní asistence, péče 

rodinného příslušníka, jak byste volil/a? 

 

„… využívala jsem pečovatelku, ale teď se mám daleko 

lépe.“ 

 

„… nedovedu si představit, že asistentka nebo 

pečovatelka by mohly být způsob, kterým bych dožila.“ 

 

„… i kdybych měla možnost nějaké asistentky, stejně by 

to nešlo, mám starý domek a ten je složitý na provoz, to 

by nikdo nezvládnul.“ 
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„… je to problematické a složité…“ 

 

 Pouze jeden respondent by volil domov pro seniory, 

protože má pocit, že by na celodenní osobní asistenci 

nebo celodenní péči někoho z rodiny finančně nedosáhl. 

 

„… pro mě byly takové služby prostě nedostupné…“ 

  

 Jinou službu než domov pro seniory by volilo 5 

dotazovaných. Život v malém bytě s vlastní domácností 

v komplexu bytů pro seniory, které by byly podporované 

terénními sociálními službami by volil jeden muž. Obě 

respondentky, které měly předchozí zkušenost s menším 

domovem by nejraději volili menší domov pro seniory. Ve 

vlastním domově by chtěla za podpory terénních 

sociálních služeb zůstat pouze jedna žena.  

 

„… přála bych si menší domov, ale prý nejsou v mém 

obvodě a k nim nepatřím.“ 

 

„… kdybych mohl mít asistentku doma, to by se mi 

líbilo.“ 

 

Tabulka četností č. 3 

 Muži Ženy Celkem 

Stávající domov pro 
seniory 

2 10 12 

Menší domov pro 
seniory 

0 2 2 

Péče rodiny 0 0 0 

Vlastní domácnost 
nebo u rodiny 
s podporou 
terénních 
sociálních služeb 

0 1 1 

Podporované bydlení 1 1 2 
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 Předpoklad, že senioři, kteří by měli informace      

o různých druzích sociálních služeb pro seniory v době 

odchodu do domova pro seniory, by zvažovali i jiné 

možnosti, se nepotvrdila. Více než dvě třetiny všech 

dotazovaných seniorů by volily stávající domov pro 

seniory i pokud by měli informace o ostatních službách  

a tyto alternativní služby by jim byly dostupné. 
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6.4. Shrnutí dosažených výsledků 

6.4.1. Odpovědi na výchozí otázky 

 

 Senioři, s kterými jsem měla možnost vést rozhovor, 

si nedokázali představit, že by v souladu s koncepcí 

deinstitucionalizace, měli zůstat co nejdéle ve vlastní 

domácnosti. Většina z dotazovaných měla v poslední době 

před odchodem do domova strach z toho, že by se jim něco 

mohlo stát v době, kdy by tam nebyla žádná pečovatelka 

ani člen rodiny. Tyto obavy se podle jejich výpovědí 

rozplynuly příchodem do domova a stres ze samoty zmizel.

 Většina seniorů je těžce nemocná a kdykoliv u nich 

může dojít k nenadálému zhoršení zdravotního stavu. 

Zdravotní péči sami nezvládali a pečovatelská služba, 

která jim byla ve vlastním domově poskytována, nebyla, 

podle jejich slov, kvalitní. Výpovědi zaměstnanců domova 

i samotných seniorů se shodovaly v tom, že pobytem 

v domově se jejich zdravotní stav radikálně zlepšil. 

 Rodina, na kterou plánované změny v sociálních 

systémech spoléhají, ne vždy funguje. Pouze jedna 

dotazovaná měla možnost zůstat s vlastní rodinou, která 

by o ni pečovala. Někteří rodinní příslušníci nemají 

zájem, jiní nemají čas a většinou nemají ani prostor, 

kde by se o seniora mohli starat. Důležitým faktorem je, 

že děti respondentů jsou samy v důchodovém věku a je pro 

ně finančně ale i technicky složité se o většinou těžce 

zdravotně znevýhodněné seniory starat. 

 Senioři se do doby než je to aktuální o sociální 

služby v jejich regionu nezajímají. Neinformují je 

většinou ani členové jejich rodin. Teprve pokud se 

z jakéhokoli důvodu dostanou do situace, kdy potřebují 

péči jiné osoby, hledají dostupné služby. Většina 

seniorů zná pouze domovy důchodců, někteří také 

pečovatelskou službu. Tento fakt je způsoben tím, že 
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nové (alternativní) druhy sociálních služeb pro seniory 

vznikají až v posledních letech a celou předchozí dobu 

dominovaly pouze tyto dvě služby. 

  Více než polovina dotazovaných seniorů se na odchod 

do domova těšila. Další dotazovaní senioři nevěděli, co 

by měli od domova čekat, ale nakonec byli velice 

příjemně překvapeni. 

 Rozhodnutí o odchodu do domova nemusí být vždy úplně 

dobrovolné. Někteří senioři potřebují celodenní péči    

a jiná (např. terénní) služba jim není(finančně nebo 

umístěním) dostupná. Rodiny často řeší odchodem seniora 

svoji složitou bytovou situaci.   

 I když je s ohledem na názory odborníků a koncepci 

MPSV prioritní péče o seniory v jejich původní rodině či 

v samostatném bytě, přesto bude ještě v příštích letech 

nutná i péče institucionalizovaná.  

 V tuzemských podmínkách bude, podle mého názoru, 

složité prosadit trendy, které měly pozitivní vliv na 

život seniorů v zahraničí. Nejen, že očekávám negativní 

postoj samotných seniorů a jejich rodin, ale také 

nepříjemný konkurenční boj stávajících poskytovatelů 

institucionální péče s poskytovateli alternativních 

služeb pro seniory. 
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6.4.2. Další poznatky z rozhovorů 

 

 V průběhu rozhovorů jsem zjistila další poznatky, 

které se přímo netýkaly mnou dotazovaných oblastí, ale 

jsou významné v souvislosti s tématikou transformace 

sociálních služeb pro seniory. 

  Další poznatky jsem shrnula do následujících 

několika bodů: 

 

- Většina seniorů upřednostňuje stálou péči, která je 

jim poskytovaná v domově pro seniory před soukromím.  

Na jedné straně jsou schopni částečně omezit své 

soukromí v domově, na druhé straně si nedokáží 

představit osobní asistentku, která by jim narušovala 

soukromí v jejich domácnosti. 

 

- Většina seniorů upřednostňuje odbornou zdravotnickou 

péči v domově pro seniory před péčí rodiny. Dotazovaní 

senioři si neuměli představit poskytnutí takové 

zdravotnické péče v domově, která by jim umožňovala, 

podle jejich slov, v klidu dožít. Nemají zkušenosti 

s členem rodiny, pečovatelkou nebo asistentkou, která by 

jim poskytla kvalitní zdravotnickou službu srovnatelnou 

s tou, kterou mají v domově. 

 

- Většina ze seniorů rozhodování o odchodu do domova pro 

seniory nechala na rodině, popř. jim přihlášku dali 

v nemocnici jako jedinou nabízenou možnost. 

 

- Průměrný věk seniorů v domově je tak vysoký, že jejich 

děti jsou v důchodovém věku a mnohdy sami také nemocní. 

 

- Finanční náročnost služeb je tak vysoká, že je pro 

mnohé seniory absolutně nedostupná. 
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- Existují velké rozdíly v hodnocení bezmocnosti 

seniorů. Od tohoto rozhodnutí se přímo odvozuje výše 

příspěvku na péči. Podle slov pracovníků domova 

příspěvek na péči skutečně poskytnutou péči absolutně 

nepokrývá. 
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Závěr 

 

 Sociální služby jsou oblastí, ve které dochází  

k mnoha změnám. Populace evropských zemí stárne a roste 

počet potencionálních klientů, zároveň se rozrůstá  

výčet nabízených služeb. Mění se chápání klienta od 

pouhého pasivního příjemce k aktivnímu aktérovi 

ovlivňujícímu obsah i způsob doručení služby, posouvají 

se preference od ústavní péče k péči v menší komunitě či 

rodině. Od oddělování sociální a zdravotní složky péče 

se postupně přechází ke komplexní a alternativní 

organizaci služeb. Klesá zastoupení nekvalifikované 

práce a mluví se o nutnosti systému celoživotního 

vzdělávání pracovníků, které by vytvořilo prostor pro 

profesionalizaci sociálních služeb a lepší možnost 

kontroly jejich kvality. 

 Stále větší část péče se děje ambulantní formou nebo 

v domácím prostředí, případně alespoň v prostředí 

chráněných bytů; tato péče je levnější a přitom pro 

klienty i jejich příbuzné důstojnější. Dlouhodobější 

zkušenosti z takto pojímané pečovatelské péče v západní 

Evropě přesvědčují, že není aktuální pouze v ideové  

a etické rovině, ale i z důvodů pragmatických  

a ekonomických. Je šetrná nejen k lidem, současně 

výrazně snižuje finančním nárokům na své provozování. 

 Výše popsané změny jsou v České republice 

podporovány odbornou veřejností, uživateli  

i poskytovateli a některé jsou konečně i legislativně 

upraveny. Nyní je podle mého názoru potřebné vytvořit 

pro poskytování jednotlivých sociálních služeb 

odpovídající podmínky na legislativní úrovni 

prostřednictvím prováděcích předpisů k zákonu  

o sociálních službách, dále motivovat poskytovatele, aby 

sami vytvářeli nebo transformovali své služby směrem 
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k jiným službám než institucionálním a nakonec připravit 

všeobecnou mediální kampaň, která by o procesu 

transformace institucionální péče informovala budoucí 

uživatele služeb a jejich rodiny. 
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 Sociální transformace v České republice probíhá již od 80.let minulého století, avšak 
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Pro praktickou (empirickou) část jsem zvolila kvalitativní metodu polostandardizovaných 
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nachází v bezprostřední blízkosti Prahy.  
 V úvodní kapitole se snažím stručně zmapovat vývoj v oblasti poskytování sociálních 
služeb na našem území a současné snahy o zásadní změny v celém systému sociálních služeb. 
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 Transformaci sociálních služeb pro seniory charakterizuji  7 základními opěrnými 
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