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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v systému sociálních služeb. Zaměřuje 

se na problémy při poskytování aktivizačních služeb z pohledu jejich poskytovatelů. 

Klíčovým cílem práce je zjistit a identifikovat hlavní problémy neboli slabé stránky, 

na které se vážou silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory na příkladu Ústeckého kraje. Tato problematika je v práci zkoumána 

na základě výzkumných rozhovorů s poskytovateli aktivizačních služeb pro seniory, dále 

rozhovorů se dvěma experty na lokální a krajské úrovni. Tato data jsou srovnávána 

a propojována s daty z příslušných veřejně politických dokumentů věnujících se oblasti 

kraje a také dokumentů věnujících se obecně této problematice na národní úrovni. Tato 

práce se opírá o teoretická a hodnotová východiska, konkrétně se jedná o kvalitu života, 

aktivní stárnutí, veřejně politický cyklus se zaměřením na fázi evaluace a způsoby 

aktivizace seniorů. Výsledky z oblasti Ústeckého kraje přehledně shrnuje SWOT analýza, 

tudíž nalézá nejen mezery při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory, 

ale do kontrastu jsou postaveny i nalezené silné stránky spolu s hrozbami a příležitostmi 

při poskytování těchto služeb. Problémy při poskytování jsou shledávány především 

v nezájmu seniorů o tento druh služeb, ve zdravotním stavu seniorů znemožňujícím 

se aktivit účastnit atd. Aktivizace seniorů je aktuálním tématem především z pohledu 

demografického trendu stárnutí populace. Zaměření se na produkovanou aktivitu 

je důležité zejména ve stáří, kdy náš pracovní i rodinný život prochází mnohými změnami.  

 



 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the activization of seniors in the system of social services. 

It focuses on issues in providing of activization services from the point of view of their 

providers. The key aim of the work is to discover and identify the main problems or 

weaknesses with strengths, opportunities and threats in the providing of social activization 

services for the elderly on the example of the Ústí Region. This issue is examined, in the 

work, on the basis of research interviews with providers of activization services 

for the elderly, further interviews with two experts at local and regional level. These data 

are compared and linked to data from relevant public policy documents dedicated to the 

area of the region and also to documents devoted generally to this issue at national level. 

This work is based on the theoretical and value points, namely the quality of life, active 

ageing, public policy cycle with a focus on the evaluation phase and ways of activization 

of seniors. Results from the Ústí Region clearly summarizes the SWOT analysis, which 

means that it finds not only gaps in providing of social activization services for the elderly 

but found strengths in providing of these services stand in contrast, too. Problems in 

provision are found primarily in the lack of interest of seniors in this type of service, in the 

health condition of seniors making it impossible to participate, etc. Activization of seniors 

is a topical issue, especially in terms of the demographic trend of population ageing. 

Focusing on the activity produced is particularly important in old age, when our work and 

family lives are undergoing many changes. 
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Úvod 

V mé bakalářské práci se zaměřuji na sociálně aktivizační služby pro seniory. Na služby, 

které pomáhají vést seniorům aktivní život a zvyšovat kvalitu jejich života. Obecně 

se věnuji seniorům, kteří tyto sociálně aktivizační služby čerpají a institucím, které je 

poskytují. Zaměřuji se na problémy při poskytování těchto služeb a na jejich postavení 

v oblasti Ústeckého kraje.  

Důvodem, proč jsem si toto téma vybrala, je skutečnost, že prostřednictvím svých blízkých 

vnímám, jak aktivita dokáže seniora udržovat soběstačného a tedy fyzicky i psychicky 

zdravého. Proto bych chtěla pozdvihnout důležitost podpory aktivního stáří, jehož podpora 

je v zájmu nejen sociálních služeb, státu a i, jak se domnívám, celé společnosti. 

S tím souvisí proměna denní náplně seniorů po odchodu do důchodu. Toto období je totiž 

pro jedince, který jím prochází, jedno z nejvíce zlomových v jeho životě. Tento životní 

přechod je spjatý s mnohými změnami týkajícími se společenského postavení, oblastí 

zájmů nebo okruhu blízkých. Zatímco v zaměstnání usilujeme o úspěch a pracujeme spíše 

v hektickém tempu, v důchodu se vše mění. Času je najednou mnoho a všechny činnosti 

nám v porovnání s výkonem práce v zaměstnání mohou připadat neužitečné a zbytečné.  

Jedná se o období, kdy je na každém, jak se vyrovná se změnami, které nastaly a zda jich 

smysluplně využije. Třeba tak, že rozšíří svou oblast zájmů, naváže užší přátelské styky 

nebo do svého života zařadí nové aktivity. (Křivohlavý, 2011) 

Také se často setkávám s pohledem na stáří jako na velice neatraktivní téma, a to nejen 

ze strany mladých lidí. V české společnosti lze identifikovat stereotypy vůči starým lidem 

odrážející její ageistické nastavení. Termín ageismus vznikl na základě negativního 

vnímání věku a stáří. Jedním ze stereotypů je pohled na seniory jako na přítěž společnosti 

a pohled na stáří jako na období nemocí. Časté je také označovat chování seniorů jako 

velice neohleduplné a samolibé. Do kontrastu naopak staví mládí spojené s fyzickou 

krásou a zdravím. (Klevetová, Dlabalová, 2008) Dalším stereotypem je, že jedinec 

ve vyšším věku by už neměl vykonávat žádnou aktivitu, protože je starý a paměť 

mu už nefunguje, a tudíž žádnou aktivitu ani vykonávat nemůže. Osobně vnímám stáří 

jako období důstojnosti a moudrosti. Reakcí na negativní stereotypy je zvyšující se zájem 

o zajištění práv seniorů a o věk jako o základ možné diskriminace. (Vidovićová, 2014) 
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Cílem mé práce je zjistit, jaké jsou problémy neboli slabé stránky, na které navazují silné 

stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory 

na příkladu Ústeckého kraje. Čerpám z veřejně politických dokumentů na krajské i národní 

úrovni a uskutečnila jsem také výzkumné šetření jak v organizacích věnujících 

se poskytování tohoto druhu služeb, tak s pracovníky na úrovni regionální a lokální 

samosprávy. V rámci práce se opírám o východiska takových hodnotových konceptů, jako 

aktivní stárnutí, kvalita života a teoretických přístupů aktivizace a veřejně politického 

cyklu se zaměřením na fázi evaluace. Metodou sběru dat a jejich analýzy, které jsem 

v práci použila, jsou výzkumné rozhovory doplněné studiem příslušných veřejně 

politických dokumentů. Výsledky mého výzkumu shrnuje SWOT analýza.  
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1 Výzkumný problém  

1.1 Systém sociálních služeb 

Sociální služby v České republice spadají do systému sociálního zabezpečení. Samotné 

sociální služby zajišťují pomoc osobám v ohrožení, které nejsou schopny si bez podpory 

státu samy zajistit plnohodnotný život. (Prudká, 2015) Sociální služba je „činnost 

nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“. (§ 3 zákona 

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

Oblast sociálních služeb prošla za desítky let mnohými změnami. Po roce 1948 byla tato 

oblast zcela převedena do rukou státu. Veškeré církevní a jiné ústavy byly zrušeny a stát 

svěřil svou moc ministerstvům. V období socialistického Československa existoval zákon 

o sociálním zabezpečení, který upravoval oblasti spojené s nepříznivou situací jedince. 

Podporováni byli občané v pracovní neschopnosti, rodiny, ale i staří občané, pro které byly 

zřizovány například kluby důchodců či organizovány různé kurzy. Veliká změna nastala 

po roce 1989 a to nejen v oblasti sociální. Po pádu socialismu byla připravena reforma 

pracující s přístupem tzv. záchranné sociální sítě, což znamenalo přijetí zákona o životním 

minimu a zákona o sociální potřebnosti. Další legislativní změny snažící se o reformu 

systému sociálních služeb byly dovršeny až v roce 2006, kdy došlo k přijetí zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto změny přispěly k podobě systému sociálních 

služeb tak, jak ho známe dnes. V rámci přijetí tohoto zákona byly také formulovány 

standardy kvality sociálních služeb, které se později ukázaly jako velmi významné. Jejich 

náplní jsou kritéria, jejichž cílem je udržovat a zlepšovat kvalitu sociálních služeb v oblasti 

jejich dostupnosti, reflektování stížností nebo poskytování. (Matoušek, Koldinská, 2007) 



 

4 

Sociální služby mají dbát o zachování lidské důstojnosti, poskytovat pomoc 

dle individuálních potřeb osob, podporovat samostatnost osob, nebo předcházet vzniku 

nepříznivých sociálních situací. Zákon přinesl také zásadní změnu v systému finančních 

příspěvků. Od roku 2007 je vyplácen příspěvek na péči osobám, které potřebují péči 

druhých osob, a díky kterému si osoby potřebné sociální služby mohou uhradit. 

Pro poskytování sociálních služeb také zákon stanovuje povinnost registrace všech 

poskytovatelů sociálních služeb u příslušných krajských úřadů. (Koldinská, 2007) 

Poskytovateli sociálních služeb jsou obce a kraje, které zjišťují potřeby lidí na svém území 

a dle těchto potřeb se snaží vytvářet vhodné prostředí pro rozvíjení příslušných sociálních 

služeb. Také samy zřizují organizace, které sociální služby poskytují. Dalšími 

poskytovateli jsou nestátní neziskové organizace a fyzické osoby nabízející sociální 

služby, jejichž provoz a rozvoj je podporován dotačním řízením realizovaným 

ministerstvem práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí je také dalším 

poskytovatelem sociálních služeb, který je zřizovatelem pěti specializovaných ústavů 

sociální péče. (MPSV, 2017)  

1.1.1 Formy poskytování sociálních služeb 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje tři formy poskytování těchto 

služeb, a to pobytovou, ambulantní a terénní. 

Pobytová forma poskytování je určena pro klienty žijící v pobytových zařízeních, jejichž 

příkladem jsou domovy pro seniory, odlehčovací pobytová centra nebo týdenní stacionáře. 

Ambulantní je určena klientům pravidelně docházejícím do daných sociálních zařízení buď 

samostatně, nebo v doprovodu a zároveň zde nejsou trvale ubytováni. Poslední formou je 

forma terénní, jedná se o formu, kdy klienty bydlící v přirozeném domácím prostředí 

navštěvuje sociální pracovník nebo zdravotník, který jim poskytuje například pomoc 

s převazy, nákupem, zajišťuje stravu apod. (Prudká, 2015) 

1.1.2 Druhy sociálních služeb 

Další členění sociálních služeb je dělení dle jednotlivých funkcí těchto služeb. Jedná 

se o služby sociálního poradenství, sociální péče a sociální prevence. Všechny tyto druhy 

služeb jsou určené pro seniory i pro další cílové skupiny. Skupinou seniorů jsou nejčastěji 

využívané služby sociální péče. 
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Služby sociálního poradenství jsou služby poskytované bezplatně pro osoby 

v nepříznivých situacích. Jedná se například o poskytování potřebných informací, které jim 

pomohou například při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů atd. (MPSV, 2017) 

Služby sociální péče jsou poskytovány zejména osobám závislým na pomoci druhých. 

Tyto služby napomáhají k zachovávání fyzické a psychické soběstačnosti s cílem 

podporovat jedince v setrvání v jeho přirozeném prostředí. Jejich součástí je také 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo zajištění důstojného 

zacházení. Služby sociální péče jsou poskytovány za finanční úhradu a řadí se mezi 

ně osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské 

služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní 

a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, 

domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální služby poskytované 

ve zdravotnických zařízeních. (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

Posledním druhem jsou služby sociální prevence, některé tyto služby jsou poskytovány 

zdarma, a některé za finanční úhradu. Tyto služby především napomáhají osobám 

v krizové sociální situaci zabraňovat možnému sociálnímu vyloučení. Jejich cílem 

je osobám pomáhat krizovou sociální situaci překonat a také chránit celou společnost před 

vznikem a šířením nepříznivých společenských jevů. (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách) Mezi služby sociální prevence poskytované zdarma patří sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, 

krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby 

následné péče, terénní programy a za finanční úhradu jsou to azylové domy, domy na půl 

cesty, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně terapeutické dílny, terapeutické 

komunity, sociální rehabilitace. (MPSV, 2017) 

1.1.3 Financování sociálních služeb 

Celý systém sociálních služeb prošel několika změnami nevyjímaje oblast financování. 

V současnosti v České republice mluvíme o zdrojích veřejných a soukromých. Patří mezi 

ně zdroje ze státního rozpočtu, zdroje od samosprávných celků, kterými jsou regiony 

a obce, dále zdroje od samotného zaměstnavatele, sponzorů a v neposlední řadě klientů 

sociálních služeb. Nejvýznamnější podporou ze strany státu je sociální dávka 

tzv. příspěvek na péči, který byl ustanoven teprve nedávno spolu se zákonem 
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č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon pro něj určuje všechny klíčové 

podmínky. (Prudká, 2015) Jedná se o příspěvek, který se dle § 7 tohoto zákona „poskytuje 

osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění 

sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních 

životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.“ (Zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Jedním z cílů příspěvku na péči je volnost klienta 

při výběru poskytovatele sociálních služeb. Klient si tak může snadněji za poskytovatele 

vybrat třeba rodinného příslušníka, a ne pouze registrované poskytovatele sociálních 

služeb. (Průša, 2017) Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti žadatele 

o příspěvek. Existují celkem čtyři stupně závislosti určující se dle zdravotního stavu 

žadatele. Zdravotní stav se hodnotí především na základě prohlídky ošetřujícím lékařem.  

1.1.3.1 Problematika v oblasti financování a dalších oblastech sociálních služeb 

Zejména v oblasti financování je stále snaha systém vylepšovat. Jednou z řešených 

problematik v oblasti financování sociálních služeb je snaha udržovat způsob financování 

stabilní a takový, aby odrážel potřeby klientů. Tato snaha je znemožňována například 

špatným vymezením role rodiny jako neformálního pečovatele nebo nedostatečným 

ošetřením příspěvku na péči, kdy jeho výše neodpovídá reálným potřebám klienta. Dále 

v oblasti financování panuje snaha o zjednodušení využívání zdrojů poskytovateli služeb, 

posilování role příspěvku na péči, zajištění odpovídající odměny pro sociální pracovníky 

atd. Špatné nastavení financování sociálních služeb může mimo jiné zapříčinit zvyšování 

nákladů systému sociálních služeb. (Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 

2016-2025, 2016) 

Dle návrhu Průši lze financování sociálních služeb zefektivnit a napomoct k jejich rozvoji 

odstraněním závislosti registrovaných poskytovatelů služeb na přiznávání dotací ze zdrojů 

státního rozpočtu. Průša vidí efektivnost poskytovatelů v malé závislosti na dotacích 

od státu, pokrytí poskytovaných služeb by mělo být závislé na úhradě klientů, nebo 

příspěvků na péči. Tento návrh změn by měl přispět ke vzniku nových sociálních služeb 

především nestátních neziskových organizací nebo také k příchodu zahraničních subjektů. 

(Průša, 2017) 
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V systému sociálních služeb se řeší další problematiky související například s malým 

zájmem kvalifikovaných pracovníků v oblasti sociálních služeb, malou informovaností 

cílových skupin o poskytovaných službách, nebo převyšující poptávka nad nabídkou 

především po službách sociální péče určené pro seniory, nedostatečná podpora neformální 

péče poskytované rodinou a blízkými atd. Mnohé další problémy v oblasti poskytování 

sociálních služeb jsou spojeny s trendem demografického stárnutí. Očekává se navýšení 

objemu financí ze státního rozpočtu. (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 

na období 2016-2025, 2016) 

1.1.4 Sociální problémovost regionů 

Ve výše uvedených odstavcích jsem se věnovala systému sociálních služeb z obecnějšího 

pohledu vztaženému k celé České republice. Nyní bych se chtěla podívat na charakteristiky 

jednotlivých krajů v České republice, a to zejména na Ústecký kraj, na který téma práce 

zaměřuji. Při porovnání některých charakteristik krajů je důležité brát na zřetel velikost 

jednotlivých krajů (počty obyvatel). Je tedy nutné zmínit, že Ústecký kraj, který je pro mou 

práci výchozí, je ze všech 14 krajů v republice pátý s největším počtem obyvatel. 

Důvodem, proč se zaměřuji právě na Ústecký kraj mimoto, že v něm žiji, je to, 

že je považován za nejproblémovější kraj spolu s krajem Moravskoslezským. To vyplývá 

z ukazatelů o zaměstnanosti a celkovém stavu trhu práce, které byly vybrány k rozboru 

úrovně sociální problémovosti jednotlivých regionů. (Průša, 2006) Pojem sociální 

problémovost si můžeme představit jako skutečnost, která zahrnuje většinu populace žijící 

na určitém území, která jej vnímá jako problémovou. 

Dle analýz se ukázalo, že životní podmínky obyvatel jednotlivých regionů se velmi liší. 

Pro ukázku jednoho z indikátorů životních podmínek přikládám následující graf, který 

ukazuje rozdíly ve vybavenosti služeb pro staré občany jednotlivých krajů v relaci na 1000 

osob starších 65 let. Při nedostatku potřebných služeb pro seniory hrozí jejich sociální 

vyloučení ze společnosti. Rozdíly mezi kraji jsou dány historickým vývojem a zájmem 

krajů o zabezpečení seniorů sociálními službami. Nejvyšších hodnot vybavenosti dosahuje 

Kraj Vysočina a nejnižších Olomoucký kraj. Výsledky Ústeckého kraje ukazují preferenci 

poskytování sociálních služeb v ústavních zařízeních a minimální rozvoj služeb terénních, 

což lze přikládat obtížné dostupnosti několika odlehlých území v tomto kraji. (Průša, 2006) 
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Graf č. 1: Vybavenost krajů jednotlivými typy sociálních služeb pro staré občany 

na 1000 osob starších 65 let 

 

Zdroj: Průša, 2006 

1.1.5 Sociálně aktivizační služby pro seniory 

K výzkumnému problému mé bakalářské práce patří sociálně aktivizační služby 

pro seniory poskytované v rámci systému sociálních služeb. Zájmem sociálních služeb 

je udržovat seniory aktivní a podporovat rozvíjení jejich samostatnosti. Mají za cíl působit 

na seniory tak, aby neupadali do nepříznivých sociálních situací a bojovat proti hrozbě 

sociálního vyloučení, které seniorům hrozí. (Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) 

Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou služby poskytované v terénní a ambulantní 

formě. Cílovou skupinou jsou senioři, tedy osoby v důchodovém věku. Tyto služby jsou 

poskytovány zcela zdarma. V jejich rámci jsou poskytovány dle § 66 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách následující činnosti: 

a) „zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

b) sociálně terapeutické činnosti; 

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

záležitostí.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
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Sociálně aktivizační služby pomáhají seniorům udržovat a rozvíjet osobní schopnosti 

a podporovat je v sociálním začleňování. Cílem je podporovat samostatnost jedince, 

udržovat a posilovat jeho fyzickou a psychickou kondici prostřednictvím různých aktivit. 

Důraz je tak kladen především na udržování a rozvíjení soběstačnosti. To je i důvodem, 

proč sociálně aktivizační služby můžeme zařadit do služeb sociální prevence. Prevence 

v tom smyslu, že díky poskytovaným aktivitám se senior nemusí stát nečinným. Aktivitami 

může zpomalit procesy stárnutí a stejně jako v produktivním věku zůstat soběstačným. 

(Výroční zpráva, 2015) 

Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou poskytovány státními i nestátními 

organizacemi. Nabízenými aktivitami se snaží vyhovět potřebám a zájmům seniorů. 

Obecně se jedná o oddálení doby, kdy by se senior mohl stát zcela závislým na pomoci 

druhých. Dále umožňují seniorovi i po odchodu do důchodu vytvářet podmínky 

k vytváření kontaktu se společenským prostředím, nebo rozvíjet tvůrčí činnost a přinášet 

nové poznatky týkající se například práce s moderními technologiemi apod. (Totem, 2012) 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány ve všech regionech České republiky. V práci 

se zaměřuji na již zmíněný Ústecký kraj. V rámci tohoto kraje se budu orientovat 

na organizace, které poskytují sociálně aktivizační služby pro seniory jak v ambulantní, 

tak i terénní formě.  

1.1.5.1 Autonomie ve stáří 

Mezi hlavní faktory, které zpomalují či urychlují vývoj systému sociálních služeb, patří 

autonomie seniorů. Jedním z hlavních cílů péče o seniory je zachovávat jejich co možná 

nejvyšší soběstačnost a autonomii s důrazem na setrvání v jejich přirozeném prostředí. 

Na což má obrovský vliv rodina, která v mnohých případech i jen občasnou pomocí 

seniorovi pomáhá soběstačnost a autonomii udržovat. Existuje však mnoho důvodů, proč 

je pro některé seniory nezbytné využívat různých druhů institucionální péče, jejímž 

příkladem jsou domovy pro seniory. Jedním z důvodů je postoj rodiny k seniorovi, která 

nedokáže o něj převzít péči, kterou potřebuje mnohdy jen v minimální míře.  (Přibyl, 2015) 

Už jen emocionální podpora seniora ze strany rodiny zabraňuje vzniku pocitů nejistoty, 

méněcennosti a dalších pocitů, které často vedou ke vzniku neurózy a psychózy. Možnost 

soužití seniora s jeho rodinou je nenahraditelná a je dokázáno, že díky ní se senioři dožívají 

delšího věku, jsou samostatnější a snadněji se vyrovnávají se změnami. (Hrozenská, 

Dvořáčková, 2013) 
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Důsledkem demografického stárnutí neustále narůstá potřeba sociálních služeb pro seniory. 

Jednou z možností, jak systému odlehčit jsou, sociálně aktivizační služby, poskytovanými 

službami pomáhají seniorům být aktivní a udržovat si svou soběstačnost. Naše republika 

patří k nejrychleji stárnoucím státům v Evropě. Výpočty ukazují, že v roce 2050 bude 

necelá třetina naší populace starší 65 let. Nejenže dopady spojené s demografickým 

stárnutím stále více zatěžují stát finančně ve formě zvyšujících se důchodů, financí 

vydaných na zdravotní péči a další, ale také dochází k přeplněným kapacitám ve službách 

pro seniory. Příkladem jsou především domovy pro seniory a další pobytové služby. Tato 

situace bude v budoucnu vyžadovat několik systémových změn. Podpora rozvoje sociálně 

aktivizačních služeb a aktivního stárnutí s cílem zvýšit podíl seniorů v dobré fyzické 

i psychické kondici může v některých případech znamenat velké odlehčení nejen 

ve státním rozpočtu, ale také odlehčení institucím poskytujícím kupříkladu pobytové nebo 

zdravotnické služby pro seniory. (Průša, Bareš, 2015) 
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2 Výzkumné cíle a výzkumné otázky 

Pro svou bakalářskou práci jsem formulovala následující hlavní výzkumný cíl: 

 Zjistit a identifikovat slabé stránky, silné stránky, hrozby a příležitosti 

při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory na příkladu 

Ústeckého kraje. 

V rámci tohoto cíle se budu věnovat zjišťování a identifikaci slabých stránek neboli 

hlavních problémů při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory z hlediska 

poskytovatelů těchto služeb. Na zjišťování a identifikování hlavních problémů 

se neodmyslitelně vážou další složky, kterými jsou silné stránky, hrozby a příležitosti. Tyto 

složky jsou také důležitou částí cíle, která jím prolíná. Jedná se o cíl exploračně popisný, 

neboť k jeho dosahování budu postupovat skrze studium veřejně politických dokumentů 

(strategické plány Ústeckého kraje, národní strategie rozvoje sociálních služeb apod.) 

a také skrze informace získané prostřednictvím výzkumného šetření s úředníky krajského 

úřadu, konkrétního městského úřadu a poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb 

v Ústeckém kraji.  

Na základě stanovení výzkumného cíle jsem formulovala výzkumné otázky, na které budu 

hledat odpovědi ve své bakalářské práci. Budu se věnovat také tomu, jaká je náplň (obsah) 

činností těchto poskytovaných služeb pro seniory a v jaké formě jsou poskytovány 

(ambulantní, terénní, pobytové). 

Výzkumné otázky: 

 Jaká je náplň (obsah) činností poskytovaných sociálně aktivizačních služeb 

pro seniory a v jaké formě jsou poskytovány? 

 Jaké jsou slabé a silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory v Ústeckém kraji?  
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3 Hodnotová východiska  

3.1 Aktivní stárnutí 

Ke konceptu aktivního stárnutí je nutné se nejprve podívat blíže na pojem stáří a pojem 

stárnutí.  

3.1.1 Stáří a stárnutí 

Stárnutí je proces neustálý, který pobíhá již od narození. Naopak stáří je období označující 

poslední etapu v lidském životě. Existuje několik definic, které vymezují stáří. Obecně 

je rozdělováno mezi 3 intervaly. Jedná se o rané stáří ve věku 64-74 let. Poté kmetství 

pro věk 75-89 let a nakonec dlouhověkost od 90 a více let. (Přibyl, 2015) Setkáváme 

se s mnoha pojmy, které se snaží stáří nějak věkově ohraničit. Příkladem je stáří 

kalendářní, biologické, demografické a další. “Demografické stáří (jeho stupeň) se měří 

podílem osob vyššího věku v populaci.“ Stáří nemůžeme limitovat věkovou hranicí. Každý 

stárne jinak, věk tedy nemůže být jedinou a hlavní charakteristikou stáří. (Zavázalová, 

2001: 11) Známé rozdělení věku má tři složky. První složkou je předproduktivní věk (0-

14 let), poté produktivní věk (15-64 let) a nakonec postproduktivní věk (65 a více let). 

Toto rozdělení je nejen nejznámější, ale také dle mého názoru nejběžněji používané. Proto 

i v mé práci pro označení určité věkové kategorie užívám tohoto rozdělení. 

Stáří jako takové se však neodvíjí dle počtu let, odvíjí se od duševního a tělesného stavu. 

Stejně tak se v počtu let neodráží ani kvalita našeho života. Kvalitu života zlepšujeme 

pohybovými, duševními aktivitami, relaxacemi a dále také kvalitní a vyváženou stravou. 

Všechny aktivity ale souvisí s psychickou stránkou, proto by měly přinášet především 

radost, pohodu a psychické uspokojení. (Štilec, 2004) Ve své práci se nezabývám žádnou 

specifickou věkovou skupinou seniorů, věnuji se jedincům, kteří dosáhli důchodového 

věku a čerpají sociálně aktivizační služby určené pro seniory. 

Nejen ve stáří je normální stav dobré fyzické i duševní kondice a schopnost vést kvalitní 

a nezávislý život, a to i navzdory riziku častějšího onemocnění. (Holmerová, Jurašková, 

Zikmundová, 2003) Častým pohledem na stáří je jako na konec života. Etapa stáří je však 

stejně důležitá jako všechna jiná období života člověka. S přicházejícími fyziologickými 
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změnami je potřeba bojovat více než v mládí. Mít zdravý životní styl a dosahovat 

zlepšování tělesných funkcí a také funkcí psychiky stojí seniory mnoho motivace. 

Udržovat se fit musí být především ve stáří hlavní prioritou a motivační sílou. Nápomocny 

jsou sociální služby, rodina nebo seniorovi blízcí. (Klevetová, Dlabalová, 2008) 

3.1.2 Aktivní stárnutí 

Hlavní definicí pojmu aktivního stárnutí je vymezení Světové zdravotnické organizace, 

kde je definováno jako co nejlepší využití příležitostí pro zdraví a příležitostí 

pro zachování zdraví, aktivního zapojení a bezpečnosti ke zvyšování kvality života lidí 

během jejich stárnutí. Tato definice je velmi široká, ale díky tomu vidíme kladený důraz 

na kvalitu života (stárnoucích) lidí. (WHO, 2002: 12) 

Koncept aktivního stárnutí by se dal dále prezentovat jako protipól pro zažitý stereotyp 

stáří plného nemocí a nečinnosti. Aktivním stárnutím můžeme rozumět celoživotní 

vzdělávání, hledání nových zájmů, aktivit a představu spokojenosti ve stáří. (Hasmanová 

Marhánková, 2013) 

Koncept aktivního stárnutí je odezvou na současné stárnutí populace. Měnící 

se demografická struktura obyvatelstva je aktuálně jedním z nejdiskutovanějších témat. 

Vznikají tak výzvy věnující se proměně této situace. V kontextu mezinárodních 

a národních politik vznikají koncepty a strategie, které by měly situaci řešit. Jedná 

se především o koncepty aktivního stárnutí. V těchto konceptech je kladen důraz na kvalitu 

života, uspokojivý zdravotní stav a aktivní životní styl nejen ve smyslu integrace 

do sociálních a kulturních aktivit. V důsledku rozvíjení tohoto konceptu se zpomaluje 

proces stárnutí, zlepšují se fyzické funkce jedince, prohlubuje se jeho samostatnost, vlastní 

důstojnost, identita a rozvíjení sociálních kontaktů. (Active ageing, 2016) 

Koncept aktivního stárnutí je založen na třech pilířích, jimiž je bezpečnost, zdraví 

a participace. Mají za cíl přispívat ke kvalitnímu životu jedinců zejména v případech, 

kdy člověk prochází změnou spojenou s ukončením hlavní (ekonomické) aktivity 

a odchodem do důchodu. (Petrová Kafková, 2013) Tento životní přelom spojený 

s ukončením veškerých aktivit vyplývajících z profese může seniorovi přinášet pocity 

zbytečnosti, ztrátu sociálních kontaktů apod. Odchodem do starobního (plného) důchodu je 

důležité se zaměřit na životní styl seniorů a na aktivity s ním spojené. 
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Pro seniory znamená ukončení ekonomické aktivity mnohem méně příležitostí věnovat 

se nějakým aktivním činnostem, zejména těm mimo domov. Dle výzkumu se zjistilo, 

že senioři tráví ze všech generací nejvíce času v přírodě. Dále se také často věnují chovu 

zvířat či zahradničení. (Sak, Kolesárová, 2012) Ani v tomto čase tedy nemusí člověk 

pasivně ustrnout, ba naopak, může začít jinou produktivní aktivitu. Může 

se například angažovat do společensky prospěšných aktivit. Příkladem je dobrovolnictví 

seniorů při péči o méně soběstačné seniory. Další cestou je zapojení se do aktivit, které 

poskytují organizace věnující se sociálně aktivizačním službám. Jedná se o různé kluby 

pro seniory apod. Stárnutí tedy nemusí být období pasivity a závislosti, ale může být 

nadále obdobím, kdy si senior zachová svá práva, bude aktivní a soběstačný. (Petrová 

Kafková, 2013)  

Stárnout aktivně je také velkou motivací pro seniory samotné, neboť díky své aktivitě 

se nemusí stát pasivními příjemci pomoci ze strany státu či rodiny, ale mohou stejně jako 

v produktivním věku aktivně ovlivňovat podmínky svého života. Aktivní senior je velice 

málo závislý na sociálním systému, což se jeví jako velmi efektivní přístup k často 

prosazovanému trendu omezování státních výdajů v oblasti penzijních systémů a zdravotní 

péče. Koncept tedy úzce navazuje na již zmíněný současný demografický vývoj. (Petrová 

Kafková, 2013)  

3.2 Kvalita života seniorů 

Dalším klíčovým pojmem souvisejícím s aktivním stárnutím je kvalita života seniorů. 

Na kvalitu života seniora působí mnoho faktorů. Ovlivňují ji rodinné svazky, psychická 

a fyzická kondice seniora, jeho bydlení či stav místních sociálních a zdravotních služeb. 

V 90. letech došlo ke znatelnému rozvoji v oblasti zdravotní a psychosociální péče, 

kdy se hodnocení kvality života stalo standardním ukazatelem pro hodnocení této péče. 

Díky tomu začaly později vznikat různé definice kvality života, například definice Světové 

zdravotnické organizace: „Kvalita života je to jak člověk vnímá své postavení v životě 

v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu stylu 

a zájmům“. (Tomeš, Šámalová a kol., 2017: 105) 

Kvalita života je ve vyšším věku spojena s fyzickou kondicí, zvládáním běžných 

každodenních činností nebo vztahy s blízkými, širším okolím známých a prostředím, 

v kterém žije. Dle výzkumů zabývajících se kvalitou života ve vyšším věku však není 
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hlavním indikátorem kvality zdravotní stav jedince, stejně důležité jsou dobré vztahy 

s okolím či aktivnost, přestože nároky na kvalitu života se dle životních podmínek každého 

z jedinců liší. (Tomeš, Šámalová a kol., 2017) Na zlepšování kvality života seniorů cílí 

mimo jiné sociální služby. 
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Teoretická východiska 

3.3 Způsoby aktivizace seniorů  

Aktivizační programy pro seniory jsou zaměřeny jak preventivně ve smyslu zaměření 

se na zdravou stárnoucí populaci, tak léčebně jako vlastní terapie nebo ve formě 

sekundární prevence u lidí s počínající demencí. Často tak zmírňují postup chorob 

a zlepšují kvalitu života seniorů. Aktivizační programy jsou také obvykle zařazovány 

do komplexní psychoterapeutické péče například pro seniory, kteří mohou mít problémy 

s adaptací po přechodu do ústavní péče. Při poskytování aktivizačních programů seniorům 

je nutné dbát zpravidla na individuální přístup, protože jejich potřeby mohou být často 

velmi různorodé. (Holczerová, Dvořáčková, 2013) Proto při aktivizaci seniorů, stejně tak 

jako při práci s jinými klienty, je nutné s nimi komunikovat a pomáhat jim popsat 

problémy, které je trápí. Úkolem sociálního pracovníka je seniory motivovat a pomáhat jim 

s dosahováním jejich cílů a posilovat sebedůvěru ve všech oblastech jejich života. 

(Špiláčková, Nedomová, 2014) 

Na aktivitu ve stáří má vliv mnoho faktorů. Za prvé je ovlivněna společenským prostředím, 

v kterém senior žije. Je důležitý postoj okolí, to, jak seniora podporuje k aktivitě 

a jak seniora do společenského prostředí přijímá. Druhým faktorem rozhodujícím o aktivitě 

seniora je jeho osobní individualita. Každý má jiný styl života a vyhovuje mu trávit volný 

čas dle svých preferencí a zájmů. Dalším faktorem je zdraví seniora, které značně 

ovlivňuje to, jak (ne)aktivně senior svůj čas tráví. Někdy seniorovi jeho zdravotní stav 

komplikuje jak každodenní život, tak i využívání oblíbených aktivit.  Posledním neméně 

důležitým faktorem je nabídka možností se aktivit účastnit. V každé oblasti by senioři měli 

mít dostatek nabídek se aktivit účastnit, navštěvovat kluby pro seniory a další akce 

pro ně určené. (Zavázalová, 2001) 
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I ve věku přes 80 let umějí být mnozí senioři stále plně soběstační, aktivní a produktivní, 

tedy ovládající tzv. „umění stárnout“. Tito senioři si zachovávají svou oblast zájmů, 

udržují se v aktivitě, kterou umějí vybalancovat s odpočinkem.  Jejich aktivita zahrnuje 

jak fyzické, tak duševní činnosti a také mají snahu učit se novým věcem a přizpůsobit 

se jim dle měnícího se chodu společnosti. Svůj volný čas tráví činnostmi, které jim přináší 

potěšení. Jde tedy především o chuť k životu a chuť se angažovat. (Holczerová, 

Dvořáčková, 2013)  

Někteří senioři pracují i během důchodu třeba v bývalých zaměstnáních, nebo jako 

dobrovolníci. Někteří senioři navštěvují kluby pro seniory, kam dochází na aktivity, které 

je baví. Mohou si mnohdy vybírat z několika aktivit. Pro seniory, kteří bydlí v ústavní péči, 

zejména v domovech pro seniory, je poskytováno také několik aktivit, na které mohou 

docházet. Aktivit a terapií mířících na cílovou skupinu seniorů existuje nespočet, proto 

jsem se rozhodla zmínit jen několik těch nejznámějších.  

O aktivizaci pro seniory můžeme mluvit v užším nebo širším slova smyslu. V užším slova 

smyslu jde o aktivizaci spojenou s problematikou osob s ohroženou nebo ztracenou 

soběstačností. Zaměřuje se tedy na obnovu soběstačnosti nácvikem běžných činností 

s ergoterapií. Ergoterapie je samostatná disciplína využívající léčebné činnosti pro seniory 

s různým typem postižení-fyzickým, psychickým, smyslovým či mentálním postižením. 

Aktivizace v širším slova smyslu je zaměřena na rozvíjení a udržování pohybových aktivit 

a obecně všechny pro seniora smysluplné volnočasové aktivity. (Holczerová, Dvořáčková, 

2013) 

Jiným typem terapie je muzikoterapie neboli léčení hudbou, které spočívá 

ve všech aktivitách, které jsou s hudbou spojeny. Muzikoterapie může mít formu poslechu 

hudby, zpěvu, pohybu na hudbu atd. Je vhodná jak pro seniory zdravé i pro seniory 

s demencí a i pro seniory fyzicky handicapované. Záměrně je používána pro seniory 

s Parkinsonovou chorobou nebo seniory na vozíku. Terapie uvolňuje tělesnou i psychickou 

stránku a zmírňuje bolesti. (Kantor, 2016)  

Pohybové aktivity a taneční terapie jsou projevem přirozenosti všech lidí. Někteří senioři 

však i tuto přirozenost během stárnutí ztrácí a je potřeba, aby ji obnovovali. Pohyb 

je považován za co možná nejdůležitější potřebu jedince v kterémkoliv věku, zvláště v tom 

vysokém. Pomáhá předcházet a léčit nejen různá fyzická onemocnění, ale také tříbit 

duševní stránku seniora. Vlivem stárnutí se omezuje pohybový aparát seniora, který ztrácí 
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vytrvalost, sílu a celkovou pohyblivost. To lze zpomalit nikoliv omezením pohybu 

a pasivitou, ale naopak zařazením pravidelného pohybu do denního režimu seniora. Pohyb 

může nabývat různých podob, ať už od rekreačních sportů, zdravotních cvičení, prosté 

chůze až po tance. Taneční terapie se prolíná se zmíněnou muzikoterapií, oběma prolíná 

hudební složka. Tanec uvolňuje jak tělo, tak psychiku, zmírňuje tak úzkosti a pomáhá 

nalézat cestu k přijímání a snadnějšímu vyjadřování sebe sama.  (Holczerová, Dvořáčková, 

2013) 

Velmi žádanou a oblíbenou terapií seniorů je canisterapie. Jedná se o jednu z modernějších 

aktivit. Principem canisterapie je kontakt seniora se čtyřnohým psím mazlíčkem. Má velký 

vliv nejen na seniorovu psychiku při hlazení psa, ale senior může venčením a hrou se psem 

stimulovat také svou pohybovou stránku těla. Podobným typem terapie je felinoterapie 

neboli léčba kočkou. Kočky jsou voženy do domovů pro seniory, kde je uvítají především 

bývalí majitelé koček. Oba zmíněné druhy terapií se uplatňují jak u seniorů s demencí nebo 

s fyzickými potížemi, tak i u seniorů zdravých. 

Další terapií je reminiscenční terapie. Reminiscenční terapie je založená na vzpomínání 

si na události, které senioři během života zažili. Právě staří lidé mají touhu předávat 

své zážitky lidem ve svém okolí. Terapie je vhodná i pro seniory s demencí, je založená 

na cíleném připomenutí toho, co senior zažil. K terapii slouží seniorovy fotografie 

a předměty spojené s událostmi, které zažil, například různé diplomy, talismany atd. 

(Haškovcová, 2012) 

Další využívanou terapií je arteterapie, jde o výtvarné umění, ke kterému však není nutné 

oplývat uměleckým nadáním. Stačí mít chuť se do výtvarné tvorby zapojit. Působí 

na zlepšení nebo udržení aktuálního zdravotního stavu. Cíle arteterapie se liší dle potřeb 

a věku konkrétních seniorů. Jedním z cílů je uvolnění, sebeprožívání, sebereflexe, 

stimulace kreativity a flexibility, přijetí druhých a uznání jejich hodnot, zapojení do skupin 

nebo také jako pomůcka rehabilitace jemné motoriky a jako pomoc při poklesu fyzických 

sil atd. Senioři se mohou vyjadřovat nejen vlastní kresbou, ale také se stimulují 

již pozorováním barevné malby, to napomáhá vzniku a obnovení mozkových drah. 

(Holczerová, Dvořáčková, 2013) 
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Nejběžnější aktivitou je trénování paměti. Seniorům pomalu přestává paměť sloužit 

a tak právě oni aktivity spojené s jejím trénováním oceňují. Ztráta paměti pro seniory 

představuje ztrátu komunikace s druhými a vůbec ztrátu vlastní osobnosti. Cvičení mozku 

pomocí specifických cvičení udržuje jeho základní funkce a předchází jeho ochabování. 

(Haškovcová, 2012) Lze jej stimulovat jak zapamatováním si běžných denních úkonů, 

ale i nákupního seznamu nebo pomocí konkrétních her. Příkladem jsou různé kvízy, slovní 

hry, křížovky atd. 

Mezi typy aktivizace lze zařadit také účast seniorů na kurzech. Jedná se o všeobecné 

vzdělávací kurzy, kurzy moderních technologií, jazykové kurzy a další. Kurzy jsou vedeny 

tak, aby zaujaly cílovou skupinu seniorů, proto jsou dle nich zaměřena probíraná témata. 

Také tempo průběhu kurzů je speciálně upraveno pro seniory. Senioři se často obávají 

podobné kurzy určené pro širší veřejnost navštěvovat, protože tempu výuky nestačí, proto 

vznikají kurzy zaměřené právě na skupinu seniorů. Senioři se tak stejně jako mladší jedinci 

mohou učit novým věcem a zvětšovat si svůj obzor.  

3.4 Veřejně politický cyklus 

Dalším teoretickým východiskem pro mou práci je veřejně politický cyklus s důrazem 

na fázi evaluace. Fáze evaluace je charakteristická pro zjišťování problémů, které s sebou 

vytvořené opatření přineslo a také pro následné zhodnocení problémů a případné tvoření 

návrhů na jejich odstranění.  

Veřejně politické cykly jsou modely procesu tvoření různých opatření ve veřejné politice, 

které většinou slouží ke studiu procesů veřejné politiky. Existuje mnoho modelů těchto 

cyklů vytvořených různými autory, které se někdy od sebe liší velmi nepatrně a někdy jsou 

naopak protichůdné. Velmi známý model politického cyklu vytvořil Howlett a Ramesh. 

Tento model je tvořen pěti fázemi a na rozdíl od jiných objasňuje také role jednotlivých 

aktérů a institucí, které do jednotlivých fází procesu vstupují. (Howlett, Ramesh, Perl, 

2009) 
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Schéma č. 1: Čtyřsložkový model veřejně politického cyklu 

 

Zdroj: Potůček a kol., 2005 

V první fázi cyklu probíhá identifikace a uznání problému. Řešení sociálního problému 

se stává legitimním veřejným zájmem v případě, že problém způsobuje kritické životní 

situace rozsáhlé skupině lidí. Poté nastává fáze rozhodování, kdy se navrhuje způsob řešení 

takovéhoto problému. Do této fáze vstupují hlavní aktéři, kterými jsou úředníci, občané 

a odborníci. Tito při rozhodování prosazují vlastní strategie a zájmy, ale zároveň brání 

zájmy těch, kterých se bude rozhodnutí nejvíce dotýkat. Dohromady se usnesou na přijetí 

konkrétní politiky, která bude problém řešit. Způsob provedení se řeší ve třetí fázi 

tzv. implementace, kdy jde o výběr správných prostředků k realizaci dané politiky. 

Tím se dostáváme k poslední fázi hodnocení neboli evaluaci politiky. Tato fáze 

zhodnocuje to, jak přijatá politika, která měla řešit daný sociální problém, splnila své cíle 

a očekávání a jaké problémy se objevily v průběhu její realizace. (Potůček a kol., 2005) 

Závěr evaluace může být pozitivní, což znamená, že navržená a aplikovaná politika splnila 

své cíle a podařilo se situaci, kvůli které byla navržena, vyřešit. Jiným příkladem je závěr 

evaluace informující o tom, že navržená politika nebyla úspěšná, nesplnila tedy své cíle 

a v některých případech přinesla i další problémy k řešení. (Potůček a kol., 2005)  

Abychom se více mohli věnovat problémům a jejich zhodnocení, musíme si vymezit 

samotný pojem „problém“. Obecně lze problém vymezit jako obtížný stav, který 

lze překonat s velkými těžkostmi. Podmínkou pro existenci problému je rozpor mezi 
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stavem současným a stavem, po kterém toužíme a který nás motivuje dané problémy 

překonávat. Abychom však dokázali problém prezentovat i našemu okolí, je důležité jej 

řádně formulovat. Správné pojmenování problému mu určí ten správný význam, díky 

němuž bude pochopen ve všech sférách daného oboru. (Veselý, 2009) 
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4 Použité metody sběru a analýzy dat 

4.1 Metody sběru dat  

Pro své cíle, které jsou zejména exploračního charakteru, budu volit cestu především skrze 

kvalitativní výzkum. Jedním ze základních přístupů kvalitativního výzkumu je případová 

studie, která se zaměřuje na podrobný rozbor a popis jednoho či několika případů. 

V případě mé práce se bude jednat o rozbor několika případů konkrétně organizací 

poskytujících sociálně aktivizační služby. Jedná se tedy o kolektivní typ případové studie 

neboli též kolektivní studium organizací a institucí. Jde o zkoumání, kdy sledováním více 

případů získáme větší vhled do problematiky. (Hendl, 2008) 

Kvalitativní přístup je vhodnou volbou, neboť se zaměřuje na vztahy mezi daty, přičemž 

jednou z jeho metod je rozhovor, se kterým budu v práci pracovat. (Švaříček, Šeďová, 

2007) Základem kvalitativního výzkumu jsou různé metodologické tradice zkoumání 

problémů ve společnosti. V roli výzkumníka se pohybujeme v přirozeném prostředí 

a informujeme o pohledu na věc a názorech našich respondentů. (Creswell, 1998 in Hendl, 

2008: 50)  

Rozhovory jsou jednou z nejdůležitějších technik sběru primárních dat v kvalitativním 

výzkumu. Jako výzkumník se během rozhovoru nesoustředíme pouze na podávaná fakta 

respondentem, ale také na jeho postoje a názory. (Linderová, Scholz, Munduch, 2016) 

V případě mé bakalářské práce se jedná o polostrukturované rozhovory s poskytovateli 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a rozhovory s experty – zaměstnanci na krajské 

a lokální úrovni.  

Další data budu částečně získávat skrze studium příslušných dokumentů. Jedná 

se o veřejně politické dokumenty týkající se Ústeckého kraje a také České republiky 

obecně. Všechny dokumenty, které jsem pro studium vybrala, se věnují sociální oblasti 

a jejímu rozvoji. Dokumenty jsem vybírala tak, aby se jednalo o nejaktuálnější vydání. 

V rámci kapitol jsem se zaměřovala především na pasáže spojené s problematikou seniorů 

a jejich aktivizací prostřednictvím sociálních služeb. Jedná se o dokumenty:  
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Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2018, Národní 

strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, Akční plán rozvoje 

sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018, Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018, Komunitní plán sociálních služeb ORP 

Litoměřice 2018-2020. 

Protože mými daty jsou expertní rozhovory i informace z veřejně politických dokumentů, 

budu postupovat skrze koncept tzv. triangulace dat. Triangulace se užívá právě v případě 

užití a mísení různorodých dat. Tato záměrně utvořená kombinace usnadní vhled 

do problematiky z několika perspektiv. (Hendl, 2008) 

4.2 Respondenti a jejich výběr 

Část dat jsem získala na základě rozhovorů se zaměstnanci příslušných  organizací. 

Dotázala jsem se poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro seniory v Ústeckém 

kraji. Tyto respondenty jsem vybírala tzv. záměrným výběrem. Záměrný výběr znamená, 

že hledáme respondenty, kteří mají námi předem dané charakteristiky. Hlavním kritériem 

výběru bylo, aby se jednalo o respondenty pracující v organizacích poskytujících sociálně 

aktivizační služby pro seniory v Ústeckém kraji. Dalším kritériem bylo, abych dotázala 

stejný počet organizací poskytující své služby v ambulantní formě a služby poskytované 

v rámci služby pobytové. Oslovila jsem telefonicky a přes email několik respondentů 

ze seznamu registru poskytovatelů sociálních služeb. Výběr zde byl však těžší, neboť 

ne všichni poskytovatelé jsou vedeni jako sociálně aktivizační služba pro seniory, 

a to zejména v případech domů pro seniory, u kterých bývá aktivizace službou vedlejší. 

Také jsem oslovila respondenty z mého okolí, o kterých jsem již věděla, že tyto služby 

poskytují. Při setkání s prvním respondentem jsem od něj získala kontakt na další 

respondenty, jedná se tedy částečně i o metodu tzv. sněhové koule.  Proběhly nakonec čtyři 

rozhovory s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb, z nich byli dva poskytovatelé 

těchto služeb ambulantní formou a dva v rámci formy pobytové. K rozhovorům jsem 

se rozhodla pozvat poskytovatele, a ne seniory jako klienty. Důvodem je, že na základě 

pilotáže, která proběhla také s jedním ze seniorů, jsem usoudila, že odpovědi pracovníků 

jsou vzhledem k výzkumným cílům bakalářské práce komplexnější a relevantnější.  
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Krom těchto čtyř rozhovorů s organizacemi jsem dotázala i dva experty zodpovědné 

za oblast sociálních služeb na úrovni samosprávy, která má v České republice hlavní 

zodpovědnost za poskytování služeb občanům žijícím na jejich území. Uskutečnila jsem 

tak dva expertní rozhovory se zaměstnanci úřadů v oblasti sociálních věcí v Ústeckém 

kraji, konkrétně zaměstnance Krajského úřadu v Ústeckém kraji z oddělení plánování 

a rozvoje služeb a také zaměstnance Městského úřadu komunitního plánování v krajském 

městě Litoměřice. Způsob výběru těchto respondentů má tzv. statistický charakter, 

což znamená, že jsem postupovala dle předem daného plánu a s jasným kritériem výběru. 

Kritérium výběru bylo, že se musí jednat o zaměstnance Krajského úřadu v Ústeckém kraji 

a jehož pracovní zaměření bude spojené se skupinou seniorů. Bylo jasné, kterého 

respondenta se dotážu, a že poté se výběr ukončí. (Hendl, 2008) Kontaktovala jsem nejprve 

vedoucí sociálního odboru krajského úřadu, která mě nasměrovala na konkrétního 

respondenta z příslušného oddělení. Při výběru respondenta z Městského úřadu oddělení 

komunitního plánování bylo kritérium výběru také zaměřeno na oddělení věnující 

se seniorům.  

4.3 Realizace rozhovorů 

Pro zrealizování expertních rozhovorů jsem vytvořila tři verze scénáře rozhovoru. Zvlášť 

pro krajský úřad, městský úřad a pro poskytovatele sociálně aktivizačních služeb 

jednotlivých organizací. Respondenty jsem kontaktovala na základě emailové nebo 

telefonické domluvy. Troufám si říci, že většina respondentů byla velmi ochotná. Pokud 

souhlasili s uskutečněním rozhovoru, téměř hned jsme se také domluvili na datu schůzky 

k rozhovoru. Při domlouvání schůzek jsem dbala na to, abych dala respondentům 

co možná největší volnost ve výběru data a času konání rozhovoru. Myslím, že právě 

to mi v mnohých případech velmi přispělo k tomu, aby se rozhovory uskutečnily 

v relativně krátkém časovém rozmezí.  

Před rozhovorem jsem měla nachystaný návod, tedy seznam otázek seřazených k tématům, 

o které jsem se během rozhovoru opírala. Jedná se o polostrukturovaný typ rozhovoru. 

(Hendl, 2008) Důvodem jeho výběru je, že chci zachovat určitou volnost během rozhovoru 

a možnost pro mě jako výzkumníka měnit pořadí otázek, či zahrnout otázky nové 

dle konkrétní situace. Jednotlivé rozhovory trvaly v rozmezí 20-60 minut, dle povahy 

konkrétního respondenta. Rozhovor tohoto typu s sebou nese několik omezení, kterým 
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je nutné se vyvarovat. Jistá omezení mohou plynout z časového omezení, jako výzkumníci 

si musíme určit prioritní témata či otázky již před rozhovorem. Mohlo by se totiž stát, 

že bychom zůstali pouze u jednoho tématu. (Linderová, Scholz, Munduch, 2016) 

K rozhovorům jsem měla nachystaný informovaný souhlas. Podpisem respondenti 

souhlasili s nahráváním celého rozhovoru a použitím poskytnutých informací 

v mé bakalářské práci. Pro účely mé práce není důležitá identita jednotlivých respondentů, 

tedy konkrétní jména atd., proto jsem se rozhodla všechny respondenty anonymizovat. 

Na tento fakt byli také upozorněni v informovaném souhlasu. Při přepisu rozhovorů jsem 

se rozhodla nahradit jména respondentů názvem instituce, za kterou mi rozhovor poskytli. 

Mimo jiné se mohli rozhodnout skrze zaškrtnutí kolonky, zda souhlasí se zveřejněním 

názvu a typu organizace, ve které pracují a za kterou mi rozhovor poskytují. Tři 

respondenti souhlasili s uveřejněním názvu a jeden nikoliv. Pro tuto jednu organizaci, jejíž 

jméno si respondent nepřál prozradit, nebudu tedy v práci užívat její název.  

4.4 Zpracování a analýza dat 

Z dat získaných formou expertních rozhovorů se zaměřuji především na informace, které 

budou směřovat k mým cílům, nabízí se zde metoda transkripce, či metoda shrnujícího 

protokolu. Transkripce je podmínkou pro podrobné vyhodnocení dat a umožňuje následný 

postup zvýrazňování pro mne důležitých částí. Tyto charakteristiky transkripce jsou 

důvodem, proč jsem se rozhodla rozhovory přepisovat. Text přenáším do spisovné podoby 

a stylisticky ho upravuji, neboť se soustředím především na obsahově-tématickou rovinu. 

Při přepisu jsem upravovala nesprávný slovosled, také jsem vynechávala přepis přeřeknutí 

a výplňkových nebo často se za sebou opakujících slov. Vynechávanými slovy byly 

nejčastěji: takže, takové, tyto, jakoby, tak, třeba, opravdu, nějaké, vlastně, no, prostě, třeba, 

jako, právě že, jakože. Také jsem nepřepisovala věty či celé pasáže, které zcela odbočovaly 

od tématu. Díky této úpravě je text pro účely mé práce přehlednější. Nevýhodou takového 

zpracování je bezpochyby časová náročnost. (Hendl, 2008) 
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V rozhovorech i dokumentech jsem se zaměřovala na témata týkající se zjišťování 

a identifikace silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí při poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory v rámci Ústeckého kraje formou SWOT analýzy. Zajímala 

mne také témata týkající se náplně poskytovaných služeb pro seniory. Zaměřuji 

se na Ústecký kraj, data však také propojuji s národní úrovní skrze dokumenty věnující 

se situaci v celé České republice.  

Tabulka č. 1: Charakteristika jednotlivých respondentů   

Organizace poskytující sociálně aktivizační služby 

pro seniory   

Typ úřadu Oddělení 
Čas 

rozhovoru   

Městský úřad 

Litoměřice 

Odbor sociálních věcí: 

komunitní plánování 
35 min 

  

Krajský úřad 

Ústí nad Labem 

Odbor sociálních věcí: 

plánování a rozvoj služeb 
20 min 

  

Expertní rozhovory 

Název 

organizace 
Typ služby 

Forma 

poskytování 

*SA služeb 

Čas 

rozhovoru 

Maximál

ní kapacita 

Spolek Lipen 
Aktivity 

pro seniory 
Ambulantní 25 min 50 

,,Klub 

pro seniory“  

- anonymizován 

Klub seniorů Ambulantní 30 min 40 

Domov U Trati 
Domov 

pro seniory 

*SA služby 

poskytovány 

v rámci 

služby 

pobytové 

90 min 30 

Domov 

na Dómském 

pahorku 

Domov 

pro seniory 

*SA služby 

poskytovány 

v rámci 

služby 

pobytové 

30 min 100 

*SA = Sociálně aktivizační služby       

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Aktivizace seniorů  

Nejprve se podíváme na oblast aktivizace seniorů na národní úrovni a na problémy 

s ní spjaté. Strategie a plány věnující se pozitivnímu stárnutí se zaměřují především 

na oblast celoživotního vzdělávání seniorů, do kterého spadá dobrovolnictví nebo účast 

na trhu práce. Nejčastějším úskalím při snaze seniory aktivizovat je jejich snížená 

soběstačnost. Znevýhodnění seniorů v důsledku snížené soběstačnosti je často spojeno 

s diskriminací ze strany společnosti. To často vede k ignorování jejich potřeb 

při poskytování služeb, které jsou jim tak poskytovány v nedostatečné kvalitě. (Národní 

akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2018, 2012)  

Dalším problémem při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory 

je nedostatečná informovanost seniorů o jejich právech a možnostech navštěvování 

různých aktivit. Dále nezájem seniorů se aktivit účastnit v důsledku strachu. Strach 

je v nich vyvolán pocitem, že už jsou staří a tudíž neschopní se učit novým věcem. 

Problémy také vyvolává nedostatečné zajištění bezbariérovosti prostředí nebo neschopnosti 

organizací seniorům zajistit dopravu. Tyto problémy souvisí s nedostatečným 

financováním služeb, což také vede k nemožnosti rozšiřovat nabídku aktivit. Na uvedené 

problémy navazují příležitosti, které by mohly situaci poskytování sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory vylepšit, a zvýšit tak podíl seniorů zapojujících se do různých aktivit 

a kurzů. Příležitosti se týkají především rozšíření osvěty o posilování principu úcty ke stáří 

a posilování mezigenerační solidarity. Také se nabízí změna nabídky aktivit pro seniory, 

která musí odrážet jejich aktuální požadavky. (Národní strategie podporující pozitivní 

stárnutí pro období let 2013 až 2017, 2012) 

5.1 Oblast Ústeckého kraje  

V Ústeckém kraji je velmi stabilní a rozšířená síť sociálních služeb pro seniory. Služby 

jsou však rozšířeny především jen lokálně, je zde potřeba služby rozšiřovat i do okolních 

oblastí, menších měst apod. Nejrozšířenější formou poskytovaných služeb v Ústeckém 

kraji jsou služby sociální prevence, kam lze sociálně aktivizační služby pro seniory řadit. 

(Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018, 2017) Služby sociální 

prevence a jejich rozšiřování slouží především jako nástroj k předcházení vzniku 

sociálního vyloučení seniorů. Nejen v Ústeckém kraji, ale v celé České republice 
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je v posledních letech zaznamenán neustálý růst počtu uživatelů zejména v sociálně 

aktivizačních službách pro seniory. Stejně tak vzrůstá podíl vynaložených financí 

na služby sociální prevence, u kterých je vedle služeb sociálního poradenství a sociální 

péče, vzrůst vynaložených financí nejvýraznější. (Národní strategie rozvoje sociálních 

služeb na období 2016-2025, 2016) 

Cílem aktivit pro seniory je reagovat na stále zvyšující se věk obyvatel a na smysluplné 

využití trávení volného času. Komunitní plánování proto poskytovatele těchto 

aktivizačních služeb podporuje. Je zde snaha podporovat dobrovolnictví, podporovat 

samostatnost seniorů, předcházet jejich společenské izolaci, či zlepšovat jejich psychickou 

a fyzickou kondici. Podporuje se realizace přednášek, besed, mezigenerační setkávání 

a další aktivity určené pro skupinu seniorů. (Komunitní plán sociálních služeb, 2018) 

Navzdory tomu, že služby zaměřené na seniory v Ústeckém kraji by se měly v důsledku 

stárnutí populace rozšiřovat, sociálně aktivizačních služeb pro seniory je nyní v kraji 

dostatek a s přehledem uspokojují poptávku. (Akční plán rozvoje sociálních služeb 

v Ústeckém kraji na rok 2018, 2017) Jejich rozšiřování tedy neplánuje ani Krajský úřad 

Ústeckého kraje, ani město Litoměřice. „Obecně lze říci, že sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou v Ústeckém kraji poskytovány 

v dostatečné kapacitě.“ (Expert_krajská úroveň, 2018) „Pokud bude poptávka, tak 

by se s tím něco dělalo, ale zatím poptávka není…“ (Expert_lokální úroveň, 2018) 

Ani poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb nemají zájem ani potřebu své služby 

rozšiřovat. Nejčastěji uvádějí, že pokryjí dostatečně kapacity na poskytovaných aktivitách, 

a že by ani větší kapacity nenaplnili. 

Co se týká rozdílu organizací, které poskytují své sociálně aktivizační služby v ambulantní 

formě a organizací poskytující tyto služby v rámci služeb pobytových, existují mezi nimi 

nepatrné rozdíly. V organizacích poskytujících aktivity přidružené k pobytovým službám 

byl patrný větší nezájem o aktivity. Senioři jsou zde spíše pasivními příjemci aktivit. 

Naopak v organizacích typu klubů pro seniory byl zájem o aktivity jasně dáván najevo 

a dokonce i senioři sami přicházeli s návrhy na danou aktivitu. Další rozdíl byl 

v prostorech, které mohli senioři k aktivitám využívat. V organizacích s typem služby 

domovů pro seniory mají mnohem větší škálu možností pořádaných aktivit. Kluby 

pro seniory mají své služby prostorově omezenější. 
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Všichni poskytovatelé sociálních služeb žádají kraj o finance formou dotační žádosti, 

kde sami hodnotí finanční náročnost služeb, jejich rozsah, dostupnost atd. Finance kraj 

přerozděluje dle druhů služeb, nikoliv dle cílových skupin, které se mohou v jednotlivých 

druzích prolínat. V rámci Ústeckého kraje jsou dotovány největším podílem financí 

domovy pro seniory, azylové domy atd. Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou 

zhruba uprostřed poskytnutého objemu financí v roce 2017. Přehled poskytnutých financí 

na jednotlivé druhy služeb sociální prevence můžeme vidět v následující tabulce. Ukazatel 

počtu služeb zahrnuje pouze služby, které jsou přihlášeny do dotačních programů 

Ústeckého kraje. Rozšíření jednotlivých druhů služeb v kraji tedy není z této tabulky 

směrodatné. 

Tabulka č. 2: Přehled poskytnutých financí na služby sociální prevence v dotačních 

programech Ústeckého kraje v roce 2017 

Služby sociální prevence 
Počet 

služeb 
Dotace v Kč 

Telefonická krizová pomoc 7 3 483 900 

Raná péče 24 5 075 600 

Tlumočnické služby 18 1 994 600 

Azylové domy 113 60 105 600 

Domy na půl cesty 11 2 684 390 

Kontaktní centra 41 10 281 338 

Krizová pomoc 7 3 078 000 

Intervenční centra 2 638 356 

Nízkoprahová denní centra 33 9 533 850 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 177 53 016 400 

Noclehárny 42 6 813 600 

Služby následné péče 10 1 757 736 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 93 20 691 743 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 64 13 020 871 

Sociálně terapeutické dílny 87 37 196 495 

Terapeutické komunity 1 281 829 

Terénní programy 120 26 535 989 

Sociální rehabilitace 92 36 079 287 

Zdroj: (Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018, 2017: 24-25), 

vlastní úpravy 
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Mezi specifika, která ovlivňují vydané náklady na sociálně aktivizační služby, patří 

náročnost služeb na prostor a energie především v případech, kdy nejsou aktivizační služby 

propojeny s obdobnými službami (např. pobytovými). Dalším specifikem ovlivňujícím 

zvýšení nákladů je různorodost potřeb seniorů jak z časového hlediska, tak z hlediska typu 

poskytované aktivizace. (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 

na období 2016-2018, 2015) 

5.1.1 Problémy a silné stránky 

Silnými stránkami, které poskytovatelé při poskytování aktivizačních služeb pro seniory 

uvádějí, je potěšení z práce, která seniorům pomáhá zkvalitňovat jejich život. Ve všech 

rozhovorech zaznělo slovo „smysl“, kterým respondenti dávali najevo, že to, co dělají, má 

nějaké poslání, protože seniorům poskytované aktivity prospívají po fyzické i psychické 

stránce. „Myslím, že to má smysl, opravdu ta aktivizace je důležitá.“ „Jsou tady tací, 

kterým se ta psychika trošku zlepšila“. (Domov na Dómském pahorku, 2018) „Zlepšení 

zdravotního stavu-psychiky i tělesné stránky“. (Domov U Trati, 2018) 

 „Vidím tu radost na těch lidech.“ „Člověk hned vidí, že to těm lidem pomáhá, že jsou 

spokojení…i psychicky se lépe cítí, oni si navzájem poradí, co mají dělat, co cvičit 

apod.…“ (Spolek LiPen, 2018) 

Poskytovatelé uváděli jako další hlavní obtíže při poskytování, a tedy důvody pro neúčast 

seniorů na organizovaných aktivitách, nejčastěji jejich zdravotní stav, anebo celkový 

nezájem o aktivity, často zapříčiněný malou informovaností seniorů. „Že se jim nechce 

nebo zdravotní stav…“ (Domov U Trati, 2018) „…překážka i ze strany klientů, kterým 

to je nabízeno, že třeba odmítají, že jim to nic neřekne, neoslovuje je to“. (Domov 

na Dómském pahorku, 2018) 

Jeden z nejčastěji zmiňovaných problémů při poskytování sociálně aktivizačních služeb 

pro seniory uváděli respondenti finanční nedostatek. „Každý poskytovatel sociální služby 

si bude stěžovat na nedostatek financí“. (Expert_lokální úroveň, 2018) V rámci kraje 

je podán návrh na změnu v nastaveném systému financování. Plánuje se zaměřit především 

na složitost administrativy při žádání poskytovatelů o dotace. Je totiž časté, že malé 

odchylky ve vyplněných žádostech znamenají pro poskytovatele znatelně nižší přísun 

dotací. Jiným typem úskalí v oblasti financování je nedostatek financí určených 

pro kvalifikované zaměstnance. Profese sociálních pracovníků je často podhodnocována 
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a často vnímána jako neprestižní, jedná se však o práci prospěšnou s velkým efektem 

pro společnost. Je zde proto tendence zaměřit se také na oblast financování sociálních 

pracovníků. (Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018, 2017)  

Uvedená SWOT analýza shrnuje čtyři kategorie, kterými jsou silné stránky, slabé stránky, 

hrozby a příležitosti. Tabulka zahrnuje zjištěné údaje z oblasti Ústeckého kraje na základě 

výzkumného zjištění, tak informací obsažených ve strategických dokumentech. 

Tabulka č. 3: SWOT analýza 

SWOT analýza 

Slabé stránky/problémy při poskytování 

zdravotní stav seniorů, nezájem seniorů o poskytované aktivity, 

nedostatek financí na poskytované služby, nedostatek financí 

určených pro kvalifikované sociální pracovníky, náročnost služeb 

na prostor a energie 

Silné stránky 

dostatek sociálně aktivizačních služeb pro seniory (zcela 

uspokojující poptávku), smysluplné využití trávení volného času 

seniorů, zajištění společenského vyžití seniorů a spokojenosti 

ve společenské oblasti jejich života, poskytování smysluplné 

činnosti, skvělý pocit z vykonané práce, zlepšení psychické 

a fyzické kondice seniorů během čerpání aktivit 

Hrozby 

potřeba zvýšení připravenosti na situaci spojenou se stárnutím 

populace, nízké rozšíření sociálně aktivizačních služeb na lokální 

úrovni, pasivita a pokles soběstačnosti seniorů v důsledku nezájmu 

o aktivity 

Příležitosti 

rozšíření sociálně aktivizačních služeb i do odlehlejších oblastí, 

menších měst Ústeckého kraje, zvýšení připravenosti na situaci 

spojenou se stárnutím populace, podpora realizace přednášek, besed, 

mezigeneračního setkávání a dalších aktivit určených pro skupinu 

seniorů, zapojování většího počtu seniorů do aktivit, rozšiřování 

prostorů určených pro poskytování aktivit 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr 

Díky narůstající potřebě řešit důsledky demografického stárnutí musí sociální služby 

fungovat tak, aby seniorům poskytly nutnou péči. Dopady demografického stárnutí jsou 

aktuálním tématem v mnoha zemích, nevyjímaje Českou republiku. Tyto dopady stále více 

zatěžují stát finančně ve formě zvyšujících se důchodů a financí vydaných na zdravotní 

péči nejen pro seniory. Zatímco ubývá ekonomicky aktivní složky obyvatelstva, roste podíl 

obyvatel v postproduktivním věku 65 a více let. Spolu se stárnutím populace a jeho dopady 

vznikají programy věnující se aktivizaci seniorů za účelem udržení jejich soběstačnosti. 

Primárním cílem těchto programů je předcházet (ekonomickým) rizikům, které jsou 

s demografickým stárnutím spojeny, například se předpokládá, že zvýšení počtu 

soběstačných seniorů by mohlo v budoucnu přinášet státnímu rozpočtu určité úlevy.  

Cílem mé práce bylo zjištění a identifikování problémů neboli slabých stránek, na které 

se vážou silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb 

na příkladu Ústeckého kraje. Ústecký kraj je sociálně aktivizačními službami pro seniory 

pokryt tak, že ne zcela uspokojuje poptávku, zejména v odlehlejších oblastech. Tam tyto 

služby na jedné straně chybí, na straně druhé však po nich není zvýšená poptávka. V tomto 

kraji lze o skupině seniorů z hlediska sociálně aktivizačních služeb mluvit jako 

o zabezpečené, ovšem je třeba flexibilně reagovat na očekávané změny spojené 

se stárnutím populace, tj. zvyšující se počet zájemců o služby určené seniorům či zvyšující 

se náklady na tyto služby.  

Poskytované aktivity v rámci sociálně aktivizačních služeb jsou pro život seniorů velmi 

prospěšné. Podporují je v soběstačnosti a působí pozitivně na jejich zdravotní stav (fyzicky 

a psychicky). Jsou podporovány nejen ze strany poskytovatelů a nadřízených úřadů, 

ale také se do této problematiky angažují jednotlivci, kteří pořádají přednášky, kurzy a jiné 

činnosti pro seniory. Pokud bychom mluvili obecně o zajištění sociálních služeb 

pro seniory v Ústeckém kraji v porovnání s jinými cílovými skupinami, například službami 

určenými pro rodiny s dětmi, pro postižené apod., pak jsou služby pro seniory v tomto kraji 

jednoznačně nejrozšířenější.  
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Aktivizace seniorů také závisí na zájmu a motivaci samotného seniora. Mým hlavním 

zjištěním je, že i pokud budeme mít zcela zaplněnou síť sociálně aktivizačních služeb 

pro seniory a budeme mít i zcela zajištěnou informovanost seniorů o těchto aktivitách, 

rozhodující je jejich zájem. Domnívám se, že by měla probíhat příprava na aktivní stárnutí 

již během pracovního života. Dávat příležitost jedincům několik let před důchodem 

vytvářet si své zájmy a koníčky. Častým důvodem nezájmu o aktivity v důchodu je to, 

že si člověk za celý život svou oblast zájmu nijak nezaplnil. Ke změně by mohla přispět 

osvěta seniorů o důležitosti osobních zájmů a o aktivním stylu života obecně nebo 

organizování finančně pokrytých aktivit pro jedince, kteří mají jen několik let do důchodu, 

na čemž by se mohli krom státu podílet i zaměstnavatelé. Hlavním problémem 

při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory je kromě jejich zájmu zdravotní 

stav, který jim často neumožňuje účast na aktivitách. Je tedy přínosné, že poskytované 

aktivizační služby flexibilně reagují na individuální situaci seniorů a typem aktivity 

se přizpůsobují fyzickému i psychickému stavu seniora. Za překážku při poskytování 

služeb byl také označen nedostatek financí na poskytované služby. Když se však podívám 

na fakt, že služby pokrývají svou nabídkou poptávku, nevidím finance jako větší překážku 

při jejich poskytování.  

Srovnám-li výsledné hlavní problémy při poskytování sociálně aktivizačních služeb 

pro seniory na krajské a národní úrovni, pak je patrné, že na obou úrovních se zaměřují 

na podobné problémy s menšími odchylkami. Na národní úrovni se řeší zejména 

nedostatečná informovanost seniorů o možnostech navštěvování aktivit nebo obecně 

osvěta o důležitosti navštěvování aktivit. Stejně tak se řeší na krajské i národní úrovni 

nezájem seniorů o aktivity či oblast financování. Dá se říci, že problematika spjatá 

se stárnutím populace a aktivizací seniorů prolíná s malými rozdíly skrze obě úrovně 

stejně.  
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A. Vymezení výzkumného problému 

Výzkumným problémem této bakalářské práce jsou sociálně aktivizační služby pro seniory 

a jejich dostupnost v rámci našeho systému sociálních služeb. Sociální služby obecně jsou 

jedním z významných aspektů působících na kvalitu života seniorů. Jejich cílem je péče 

o zdravotní (fyzický, psychický) stav seniorů, tak aby jejich život byl kvalitní i ve vyšším 

věku. Kvalitní ve smyslu udržení a podpory soběstačnosti seniora, nejlépe vedoucí k jeho 

setrvání v domácím prostředí. V rámci tématu bude užitečné se podívat na to, jak sociálně 

aktivizační služby dostupné pro všechny seniory a jak důležitým faktorem jsou 

ve zlepšování kvality života seniorů. Důvodem proč mne toto téma zajímá je, že sama 

se ve svém okolí vnímám, jak se skrze různé změny či skrze zavedení aktivity zlepšuje 

zdravotní stav seniorů. 

Argument, proč podporovat seniory v aktivním životě je zřejmý. Velkým tématem dnešní 

společnosti je demografické stárnutí a tedy problém finanční podpory (nejen) budoucích 

seniorů. Výzkum realizovaný v roce 2012 ukázal, že populace mladší než šedesát let 

se domnívá, že není zabezpečena výplata důchodů v budoucnosti. Dále více než polovina 

populace se domnívá, že společnost není na stárnutí populace připravena. Připravenost 

je věcí státní politiky, týká se především péče a bydlení pro seniory. Finanční částky 

vydané právě na tuto problematiku každým rokem narůstají. Přesto že je současná situace 

hodnocena kladněji než v minulosti. (Sak, Kolesárová 2012) 

Na základě výzkumných zjištění (Sak, Kolesárová) lze konstatovat, že pro dostupnost 
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v sociálních službách, které jsou omezeny finančně či místně, je stále co napravovat 

tak aby nezatěžovali výrazně seniora a jeho rodinu. Právě naplněné kapacity sociálních 

zařízení pro seniory a rostoucí potřeba vydávat stále vyšší finanční obnosy na péči 

o seniory (důchody, zdravotní péče, podpora institucí pro seniory,…) alarmuje o současné 

situaci v této oblasti. Udržovat seniory aktivní a soběstačné natolik, aby mohli co nejdéle 

setrvat ve své domácnosti, je zájmem nejen státu. Díky podpoře aktivního života seniorů, 

odpadá obrovské (finanční) zatížení státního rozpočtu. Senior, který se udržuje aktivním, 

nevyžaduje (v takové míře) sociální služby, například zajištění institucionálního sociálního 

zařízení nebo i snížení potřeby vyhledávání zdravotnické péče. Stát toho může docílit 

právě, finanční podporu aktivit a terapií pro seniory, případně osvětou mezi rodinami, 

jejich podpořením o péči seniora v domácím prostředí prostřednictvím příspěvku na péči.  

Populace seniorů je ve společnosti jedna z nejzranitelnějších, proto je nutné dbát 

na odstranění bariér účasti seniorů na společenském životě. K sociálnímu začleňování 

mimo jiné přispívají i sociálně aktivizační služby. Z hlediska politiky sociálního 

začleňování jsou zde faktory, které ovlivňují dostupnost těchto služeb. Příkladem mohou 

být problémy nedostatečné infrastruktury, omezená soběstačnost seniora a další problémy 

bránící přístupu k těmto službám. Právě náklady na bydlení představují u některých 

seniorů naprosté finanční vyčerpání, takže jim mnohdy nezbývají finance k pokrytí dalších 

životních potřeb natož k uhrazení služeb aktivizačních. Existuje další nespočet faktorů 

determinující dostupnost sociálních služeb – informovanost o službách, ekonomické 

preference atd. (Průša, Bareš 2015). 

S využíváním sociálních služeb, jak aktivizačních tak dalších, souvisí také sociální 

prostředí, v kterém senioři žijí. Jak se mnohokrát prokázalo, právě domácí prostředí 

a neformální péče rodiny o seniora a snaha o to, aby senior co nejdéle v tomto prostředí 

setrval, má na jeho životní úroveň velký vliv. Kombinace neformální péče rodiny 

a formálních sociálních a zdravotních služeb je nejvhodnější podobou péče o seniory. 

Udržení seniora v domácím, přirozeném prostředí pomůže k jeho začlenění do společnosti 

a také umožní a usnadní přístup k využívání všemožných aktivit či minimálně uchování 

znalostí seniora. (Kotrusová, Dobiášová 2012) 
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Důvodem proč je důležité téma sociálně aktivizačních služeb pro seniory, je také fakt 

proměny životní náplně jedince s příchodem důchodového věku. Ukončení pracovní 

aktivity a odchod do důchodu je aktem, který v krátkém časovém okamžiku zasáhne 

životní (sociální) pole seniora. Vše spojené s jeho profesními aktivitami zmizí, 

což seniorovi často přináší frustrace, pocity izolovanosti či zbytečnosti. Situace si žádá, 

aby senior našel nový elán do života a aktivity, které ho budou jeho volný čas zaplňovat. 

Volný čas již není předělem mezi časem pracovním a výrazně nabývá na objemu. (Sak, 

Kolesárová 2012) 

B. Cíle práce  

Hlavním cílem této bakalářské práce bude zjistit jaká je dostupnost (místní, časová, 

prostorová, finanční) sociálně aktivizačních služeb pro seniory a spokojenost s nimi.  

C. Výzkumné otázky 

Jaká je dostupnost sociálně aktivizačních služeb pro seniory? 

Pomáhají sociálně aktivizační služby zlepšovat kvalitu života seniorů, a jakým způsobem? 

D. Základní teoretická východiska 

Příkladem východisek jsou východiska hodnotová-kvalita života seniorů, koncept 

aktivního stáří atd.   

Klíčové pojmy: aktivní stárnutí, aktivity pro seniory, sociálně aktivizační služby 

pro seniory, kvalita života. 

E. Předběžný výzkumný plán 

Mých cílů budu dosahovat skrze případovou studii poskytovatelů příslušných aktivizačních 

služeb pro seniory v Ústeckém kraji. Jedná se o kvalitativní výzkum, kdy si náhodně 

vyberu několik (přibližně 8) respondentů z institucí poskytujících aktivizační služby 

seniorům. Budu zjišťovat především jaká je dostupnost těchto služeb pro seniory, jaké jsou 

případné problémy s čerpáním těchto služeb.  
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Přílohy  

Příloha č. 1: Ukázka rozhovoru s expertem na krajské úrovni (text) 

Máte přehled o tom, jak se liší zájem o sociální služby v tomto kraji ze strany seniorů 

oproti ostatním sociálním skupinám, například oproti Romům, postiženým, matkám 

s dětmi atd.? 

„V případě, že by „zájem“ znamenal počet klientů registrovaných v sociálních službách, 

pak by to jistě znamenalo enormně vyšší zájem seniorů v porovnání s jinými cílovými 

skupinami zejména v případě pobytových sociálních služeb, které budou kapacitou 

pravděpodobně převyšovat služby určené jiným cílovým skupinám. Obávám se ale, že tento 

údaj není zcela vypovídající.“ (Expert_krajská úroveň, 2018) 

Hodnotíte skupinu seniorů jako potřebnou?  Dle předpokladů se očekává velký nárůst 

počtu seniorů. Jaký je plán kraje se s tím vypořádat?  

„Na otázku nelze jednoznačně odpovědět. Kraje mají ve své kompetenci pouze omezenou 

oblast týkající se této problematiky, která je/bude samozřejmě řešena i na celostátní 

úrovni. Ústecký kraj, jak bylo zmíněno výše, je ve spojení s Krajskou radou seniorů, která 

zájmy seniorů hájí, tedy potřebné oblasti jsou řešeny operativně. Co se sociálních služeb 

týče, plánovací struktury týkající se sociálních služeb jsou nastaveny tak, že v každém 

regionu, kterých jsme v našem kraji definovali osm, je jedna odborná pracovní skupina 

zabývající se službami péče a druhá službami prevence a odborného sociálního 

poradenství. Postupně se zvyšující potřeba po sociálních službách této cílové skupiny 

je tedy průběžně řešena na těchto pracovních skupinách a poté přenášena dále, tedy vyšší 

kapacity služeb jsou zahrnovány do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého 

kraj na daný rok. Pokud existuje poskytovatel sociálních služeb, který je schopen tuto 

navýšenou potřebu naplnit, zažádá o vstup do Základní sítě kraje tak, aby mohl být 

Ústeckým krajem podpořen i finančně, v případě vyhovění žádosti.“ (Expert_krajská 

úroveň, 2018) 



 

45 

Příloha č. 2: Ukázka rozhovoru s poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb 

pro seniory (text) 

Shledáváte v rámci poskytování Vašich sociálně aktivizačních služeb nějaké překážky?  

„V podstatě, že by se lidem nechtělo, to je jedna věc. Že se jim nechce nebo zdravotní stav. 

Teď jsme zažili chřipku, takže jsem některé akce musela odvolávat.“ (Domov U Trati) 

Máte zajištěn bezbariérový vstup i pro fyzicky omezené seniory (vozíčkáře apod.)? 

„My nejsme bezbariérové zařízení, proto taky nemůžeme mít imobilní uživatele. Máme 

bezbariérový vstup do domova, bezbariérový výtah, koupelnu takže dá se říct, 

že se na aktivity dostanou…“ (Domov U Trati) 

Máte zkušenost se zlepšením zdravotního stavu seniorů, kteří začali čerpat Vaše sociálně 

aktivizační služby? V případě, že ano, jak se zlepšení jejich zdravotního stavu 

projevovalo? 

„Ano, to Vám řeknu hezký příběh. Třeba Marcelka, když nastoupila, byla hodná, milá 

pani, trošku zakřiknutá. Zeptala jsem se jí, zda by s námi nechtěla chodit zpívat. A ona, 

že jsem se asi zbláznila, že má astma, že nemůže. Tak jsem ji nabídla, ať se jde na nás 

aspoň jen podívat a poslechnout. A Marcelka začala zpívat jak z partesu, snažila 

se i nahlas, strašně se jí s námi líbilo a krásně se mezi námi uvolnila. Dokonce 

se jí zlepšilo i astma, je i dokázané, že zpěvem se astma zlepšuje. Nejsem doktor. Ona pak 

byla dlouho nemocná, byla dlouho na LDN a to astma se poté zhoršilo. To je jeden případ. 

Druhý případ byl…“ (Domov U Trati) 
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Příloha č. 3: Vybavenost krajů jednotlivými typy sociálních služeb pro staré občany 

na 1000 osob starších 65 let (graf) 

 

Zdroj: Průša, 2006 

 

Příloha č. 4: Čtyřsložkový model veřejně politického cyklu (schéma) 

 

 

Zdroj: Potůček a kol., 2005 
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Příloha č. 5: Charakteristika jednotlivých respondentů (tabulka) 

Organizace poskytující sociálně aktivizační služby pro seniory   

Typ úřadu Oddělení 
Čas 

rozhovoru 
  

Městský úřad 
Litoměřice 

Odbor sociálních věcí: 
komunitní plánování 

35 min 
  

Krajský úřad 
Ústí nad Labem 

Odbor sociálních věcí: 
plánování a rozvoj služeb 

20 min 

  

Expertní rozhovory 

Název 
organizace 

Typ služby 
Forma 

poskytování 
*SA služeb 

Čas 
rozhovoru 

Maximální 
kapacita 

Spolek Lipen 
Aktivity 

pro seniory 
Ambulantní 25 min 50 

,,Klub pro seniory“  
- anonymizován 

Klub seniorů Ambulantní 30 min 40 

Domov U Trati 
Domov 

pro seniory 

*SA služby 
poskytovány 

v rámci 
služby pobytové 

90 min 30 

Domov 
na Dómském 

pahorku 

Domov 
pro seniory 

*SA služby 
poskytovány 

v rámci 
služby pobytové 

30 min 100 

*SA = Sociálně aktivizační služby       

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 6: Přehled poskytnutých financí na služby sociální prevence v dotačních 

programech Ústeckého kraje v roce 2017 (tabulka) 

Služby sociální prevence 
Počet 

služeb 

Dotace v 

Kč 

Telefonická krizová pomoc 7 3 483 900 

Raná péče 24 5 075 600 

Tlumočnické služby 18 1 994 600 

Azylové domy 113 60 105 600 

Domy na půl cesty 11 2 684 390 

Kontaktní centra 41 10 281 338 

Krizová pomoc 7 3 078 000 

Intervenční centra 2 638 356 

Nízkoprahová denní centra 33 9 533 850 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 177 53 016 400 

Noclehárny 42 6 813 600 

Služby následné péče 10 1 757 736 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 93 20 691 743 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 64 13 020 871 

Sociálně terapeutické dílny 87 37 196 495 

Terapeutické komunity 1 281 829 

Terénní programy 120 26 535 989 

Sociální rehabilitace 92 36 079 287 

Zdroj: (Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018, 2017: 24-25), 

vlastní úpravy 
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Příloha č. 7: SWOT analýza (tabulka) 

SWOT analýza 

Slabé stránky/problémy při poskytování 

zdravotní stav seniorů, nezájem seniorů o poskytované aktivity, 

nedostatek financí na poskytované služby, nedostatek financí 

určených pro kvalifikované sociální pracovníky, náročnost služeb 

na prostor a energie 

Silné stránky 

dostatek sociálně aktivizačních služeb pro seniory (zcela 

uspokojující poptávku), smysluplné využití trávení volného času 

seniorů, zajištění společenského vyžití seniorů a spokojenosti 

ve společenské oblasti jejich života, poskytování smysluplné 

činnosti, skvělý pocit z vykonané práce, zlepšení psychické 

a fyzické kondice seniorů během čerpání aktivit 

Hrozby 

potřeba zvýšení připravenosti na situaci spojenou se stárnutím 

populace, nízké rozšíření sociálně aktivizačních služeb na lokální 

úrovni, pasivita a pokles soběstačnosti seniorů v důsledku 

nezájmu o aktivity 

Příležitosti 

rozšíření sociálně aktivizačních služeb i do odlehlejších oblastí, 

menších měst Ústeckého kraje, zvýšení připravenosti na situaci 

spojenou se stárnutím populace, podpora realizace přednášek, 

besed, mezigeneračního setkávání a dalších aktivit určených 

pro skupinu seniorů, zapojování většího počtu seniorů do aktivit, 

rozšiřování prostorů určených pro poskytování aktivit 

Zdroj: vlastní zpracování 


