
Seznam příloh 

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

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

pro seniory (text) 

Příloha č. 3: Vybavenost krajů jednotlivými typy sociálních služeb pro staré občany 

na 1000 osob starších 65 let (graf) 

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

Příloha č. 5: Charakteristika jednotlivých respondentů (tabulka) 

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

programech Ústeckého kraje v roce 2017 (tabulka) 

Příloha č. 7: SWOT analýza (tabulka) 



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) 



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) 



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 

 



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 



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 

 



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 

 


