Abstrakt
Diplomová práce s názvem Péče o klienty chráněného bydlení v seniorském věku
a v době umírání se zabývá problematikou péče o seniory v chráněném bydlení pro lidi
s mentálním znevýhodněním. Cílem práce je identifikovat a popsat překážky, které
v současnosti brání tomu, aby chráněné bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním
mohlo pokračovat v poskytování péče klientům, kteří v zařízení zestárli, chtějí v něm žít i
na sklonku života a ve svém prostředí také důstojně zemřít. Tato péče by měla být možná
bez ohledu na lokalitu, v níž se chráněné bydlení nachází, na finanční situaci klientů a typ
zřizovatele chráněného bydlení. Druhým cílem je následně najít uspokojivá řešení všech
identifikovaných překážek, aby mohlo být naplněno právo klientů na výběr prostředí a
typ péče v závěru života.
Práce je rozdělena do tří částí. První část definuje základní pojmy a popisuje dvě
možné varianty chráněného bydlení, jak základní variantu s věkovým omezením, tak
variantu s rozšiřujícím programem pro seniory. V dalších kapitolách první části jsou
popsána teoretická východiska, která podporují rozšiřující program, a charakterizovány
potřeby seniorů. Zmíněny jsou také některé realizované výzkumy v ČR a v zahraničí,
které se věnují tématům, jako jsou preferované místo, kde chce senior strávit závěr svého
života, jakou mají představu péče aj. Poslední kapitola první části je věnována tomu,
jakým způsobem je podobná problematika řešena v zahraničí.
Druhá část diplomové práce je část výzkumná. Ve vybraných krajích ČR bylo
zjišťováno, zda poskytovatelé chráněných bydlení berou problematiku věkového omezení
služby v úvahu a jaké aspekty v rozhodování stanovit či nestanovit věkové omezení hrají
roli.
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brání poskytování věkově neomezených chráněných bydlení.
Třetí část se zabývá hledáním řešení všech identifikovaných překážek, které ze
šetření vzešly, a na závěr jsou označeny problémy, které z různých důvodů zůstávají
nedořešeny.
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