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Ú VOD
Důstojné a kvalitně prožité stáří by mělo být nedílnou součástí života člověka. V dnešní době
však není samozřejmostí prožít konec života bez toho, aby se starší lidé museli omezovat
při naplňování svých potřeb, zálib či péče o zdraví. Společenský statut seniorů je odrazem
stavu celé společnosti a měl by sloužit jako měřítko kvality a vyspělosti veřejné správy
a komunity, ve které senioři žijí.
Předkládaná publikace se snaží zprostředkovat informace o postavení seniorů v české
a slovenské společnosti. Demografické stárnutí se v současné době stává jednou
z nejzávažnějších a nejdiskutovanějších společenských otázek.1 Za počátek stáří se nejčastěji
označuje věk odchodu do důchodu, tedy v rozmezí 60 – 65 let. Většina gerontologů se k této
věkové hranici přiklání také, vzhledem k faktu, že v tomto období dochází k evidentním
fyzickým a psychologickým změnám.
Problematické je také postavení seniorů ve společnosti. Z dostupných zdrojů vyplývá nepříliš
příznivé hodnocení většinového pohledu na seniory, ti se pak často cítí zbyteční a nechtění,
což vede k jejich postupné izolaci a ztrátě sebeúcty.
Základním předpokladem aktivně a plnohodnotně prožitého stáří je dobrý zdravotní stav.
Dobrý zdravotní stav umožňuje zachování soběstačnosti, což podporuje vyšší sebeúctu
a participaci ve společnosti. V současné společnosti je tendence podporu zdraví ve stáří
podceňovat a také systém zdravotní péče je ve většině organizován na modelu akutní péče,
která neodpovídá potřebám starších občanů. Často zmiňovaným problémem v souvislosti
se zdravotní a sociální péčí je špatná dostupnost těchto služeb, jejichž rozložení a variabilita
jsou nerovnoměrné a neuspokojují poptávku.
Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života seniorů je dostatek finančních
prostředků nutných k zajištění důstojného života. Finanční situace českých a slovenských
seniorů není v převážné většině uspokojivá a senioři se musí omezovat, zejména na výdajích
za kulturu, cestování a také potraviny a léky. České stejně tak jako slovenské důchody rostou
zřetelně pomaleji než ceny a ostatní životní náklady. Znepokojující je fakt, že počet seniorů
ohrožených chudobou meziročně stále narůstá. Jedná se zejména o seniory, kteří žijí sami
a nemají tak v případě potřeby podporu rodiny.

1 K historickým souvislostem demografického vývoje viz také VACULÍK, L. 2015
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Dobré rodinné zázemí je v životě seniorů jedním z klíčových faktorů, které pozitivně ovlivňují
jejich zdravotní a psychický stav. V případě nutnosti jsou to právě rodinní příslušníci,
kteří zajišťují domácí péči o seniory v jejich přirozeném prostředí a zastupují tak roli veřejné
správy při výkonu sociální péče. Cílem veřejné politiky v oblasti sociální péče by tak měla být
maximální podpora těchto „pečovatelů“ a poskytování či rozšiřování nabídky alternativních
forem péče.
Seniorskou problematikou se zabývá řada legislativních a strategických dokumentů.
Nejdůležitějším z nich je pravděpodobně zákon o sociálních službách, antidiskriminační zákon
a občanský zákoník.2
Mezi nejzásadnější strategické dokumenty v České republice patří: Národní program přípravy
na stárnutí na období let 2008 až 2012, Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí
pro období let 2013 až 2017 a Zdraví 2020- Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí. Na Slovensku se pak jedná o následující dokumenty: Národný projekt
stratégia aktívneho starnutia - Akčný plán napĺňania stratégie aktívneho starnutia, Národný
program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Národné priority rozvoja sociálnych služieb
na roky 2015 až 2020 a Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v SR a Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030.
Strategií seniorské politiky se zabýváme také na regionální a lokální úrovni. Z dostupných
šetření vyplynulo, že při koordinaci sítě sociálních služeb pro seniory mají klíčovou roli zejména
obce a kraje. Obce ve spolupráci s kraji prostřednictvím komunitního plánování detekují
problémy, se kterými se senioři v jejich oblasti potýkají a navrhují možná řešení v souladu
s národní a krajskou koncepcí. Kraje a obce spolupracují s neziskovým sektorem, seniorskými
organizacemi či případně dobrovolnickými organizacemi. Spolupráce s neziskovými
organizacemi není dle získaných podkladů v ČR i SR využívána příliš často. Práce dobrovolníků
(včetně dobrovolníků z řad seniorů) má v sociálních službách nezastupitelnou úlohu a je zcela
zásadní jejich podpora na národní, regionální i lokální úrovni. Na Slovensku i v České republice
se obce potýkají s nedostatkem financí na rozvoj sociálních služeb.3

2 Podrobněji k legislativním a strategickým dokumentům viz BLÁHOVÁ, K. 2015
3 příklady dobré praxe viz BLÁHOVÁ, K. 2015
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Pro zachování kontinuity fungování těchto služeb je nutné hledat alternativní zdroje
financování a zaměřit se na podporu takových typů služeb, které povedou k co nejdelšímu
setrvání seniora v jeho přirozeném prostředí.
V publikaci přinášíme příspěvky věnující se nejrůznějším aspektům stárnutí, a to jak
z teoretického hlediska, tak pohledy pracovníků věnujících se seniorům z jejich praxe.
Předkládaná publikace si klade za cíl přispět k debatě o kvalitním životě českých a slovenských
seniorů, který je v zájmu celé společnosti.

11

P ROBLÉMY A OTAZNÍKY P ÉČE O SENIORY V ČR
RADKA DUDOVÁ
Na péči o starší se ve společnosti zpravidla podílejí čtyři různí aktéři: rodina, veřejný sektor
(stát), trh a dobrovolnické organizace. V různých zemích jsou role těchto institucí různé –
například podíl dobrovolníků je v ČR spíše mizivý, zatímco třeba v Nizozemí hrají klíčovou roli.
Pečovatelská práce může být v různých časových obdobích či okamžicích přenesena z jednoho
aktéra na jiné (například při snižujícím se podílu státu se větší části péče ujímají rodiny seniorů
nebo tržně orientované organizace, které si rodiny či senioři sami platí). Výzkumy v různých
zemích světa včetně těch nejbohatších ukazují, že většina péče o seniory se odehrává uvnitř
rodiny, zpravidla je neplacená a častěji ji vykonávají ženy než muži.
V České republice je více než 80 procent péče o starší poskytováno rodinnými příslušníky.
Podle dat mezinárodního srovnávacího výzkumu SHARE je ČR (společně s Polskem) zemí
s nejvyšším podílem domácí péče v Evropě (v případě občasné potřeby je péče poskytována
rodinou a přáteli v 97 procentech případů, v případě každodenní péče v 78,5 procentech;
Bettio, Verashchagina 2010). Na formální, institucionální péči tedy připadá přibližně pětina
případů, kdy je každodenní péče potřeba. Převažuje přitom péče v celoročních pobytových
institucích, terénní služby péče stále nejsou příliš rozšířeny.
Lze předpokládat, že demografické změny, ke kterým dochází v současných evropských
společnostech včetně České republiky, povedou ke snižování dostupnosti péče o seniory.
Vzhledem k prodlužování délky života, snižování porodnosti a snižování počtu dětí v rodinách
můžeme očekávat, že počet osob závislých na péči jiných bude nadále narůstat, zatímco počet
těch, kteří/které by péči mohli poskytovat, bude klesat. V této souvislosti se také hovoří
o „deficitu péče“ nebo o „krizi v péči“.
V této stati představím současnou podobu podpory péče o seniory tak, jak je zakotvená
v politikách České republiky, a nastíním, jak vypadá praktická situace v péči o seniory.
Následně se zastavím u konkrétních problémů, které řeší ženy a muži pečující o své stárnoucí
příbuzné. Budu přitom vycházet z rozhovorů s nimi a z jejich vlastních vyprávění. Cílem kapitoly
je ukázat na problémy a otazníky, které péči o seniory v současnosti v ČR provázejí, případně
nastínit možná řešení.
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Veřejná podpora péče o seniory
V České republice v období socialismu směřovala veřejná podpora zejména do oblasti
institucionální pobytové péče, případně (ve výrazně menší míře) do terénních služeb péče
pro seniory. Rodinnou péči stát podporoval jen minimálně.
Již v sedmdesátých letech minulého století ale můžeme pozorovat určitý obrat k rodině –
v oblasti péče o starší, stejně jako v péči o děti (Maříková and Plasová 2012). V neformální
rodinné péči začalo být spatřováno řešení hrozby stárnutí populace a s ním spojeného
skokového nárůstu lidí potřebujících péči. V této době stát zavedl první opatření podporující
neformální pečující. Od roku 1975 začal být čas strávený mimo zaměstnání z důvodu péče
o bezmocnou blízkou osobu považován za náhradní dobu z hlediska sociálního a důchodového
pojištění. V roce 1976 byl zaveden finanční příspěvek na péči o osobu blízkou, vyplácený osobě
pečující o příbuzného či blízkého známého. Ačkoliv tento příspěvek byl relativně nízký,
vzhledem k nedostatku míst v ústavní péči (v roce 1965 bylo v ústavech místo pro 20 procent
lidí starších 80 let, v roce 1986 již jen pro 15 procent z nich) a vzhledem k nízké dostupnosti
služeb terénní péče (v roce 1980 byla tato péče dostupná 20 procentům populace starší 80 let),
neformální péče v rodině byla ve většině případů jedinou dostupnou a také preferovanou
možností.
Po roce 1989 došlo k dalšímu postupnému snižování dostupnosti služeb rezidenční ústavní
péče o seniory. Ačkoliv celkový počet míst v ústavech se neustále mírně zvyšoval, s tím,
jak rostl počet starších lidí, se pokrytí cílové populace snižovalo a zároveň se dramaticky
zvyšoval počet odmítnutých žádostí o umístění. Procentuální pokrytí rezidenční péčí populace
lidí starších 80 let se v roce 2010 snížilo na 10 procent.
V průběhu devadesátých let 20. století a v prvním desetiletí současného století byl model péče
založený na neformální péči v rodině v českém sociálním systému stále více vyzdvihován.
Analýza odborných, politických i mediálních dokumentů ukazuje výraznou podporu trendu
deinstitucionalizace (tedy přesunu péče o seniory z pobytových institucí typu domovů
důchodců) a důraz na péči v jejich domácím prostředí, zároveň se zdůrazněním odpovědnosti
rodiny za tento typ péče. V současnosti ve veřejném mínění převažuje přesvědčení,
podle kterého by formální ústavní péče měla být využívána jen v případě, kdy rodinní
příslušníci zcela chybí nebo nejsou schopni péči o seniora zajistit.
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V roce 2006 došlo k zásadnímu zlomu ve vývoji sociální politiky týkající se péče o osoby
se zdravotním postižením (včetně seniorů). V rámci reformy sociálních služeb přestal být
příspěvek na péči vyplácen pečující osobě a začal být vyplácen přímo tomu, kdo péči
potřebuje. Příspěvek na péči nahradil původní zvýšení důchodu pro bezmocnost a zároveň
příspěvek na péči o osobu blízkou. Lidé, kteří péči potřebují, si tak mohou určit, jaký typ péče
zvolí a za takto získané peníze nakoupí, případně tyto peníze vyplatí rodinnému příslušníku,
který se o ně stará. Od zavedení tohoto příspěvku se očekávalo uvolnění míst v rezidenčních
ústavních zařízeních a podpoření různých typů terénních služeb.
Změna však k očekávaným výsledkům nevedla. Nedošlo k výraznějšímu uvolnění míst
v rezidenční péči těmi, kdo nepotřebují každodenní čtyřiadvacetihodinovou péči (na základě
předpokladu, že pro ně bude levnější, a proto i racionálnější zůstat ve svém domově a hradit
si jen některé specifické pečovatelské služby, jako například dovoz jídla nebo úklid). V roce
2011 v domovech pro seniory stále setrvávalo 15 procent osob, které neměly nárok
na příspěvek na péči ani v té nejnižší výměře, a 20 procent těch, které měly nárok na pobírání
příspěvku jen v prvním stupni (lehká závislost), (Wija 2013). Stejně tak nedošlo k výraznému
rozvoji terénních/domácích sociálních služeb. Zavedení příspěvku přitom vedlo k významnému
zvýšení celkových výdajů na sociální služby ze státního rozpočtu (o cca 50 procent proti roku
2006), (Horecký 2012). Více než dvě třetiny příjemců neužívaly příspěvek k zakoupení žádné
registrované (tj. formální) sociální služby (Víšek, Průša 2012: 58). Přibližně jedna třetina státní
podpory tak podle odhadů směřovala do neformální péče, přičemž je ale obtížné odhadnout,
jakou část z těchto peněz příjemci péče skutečně pravidelně vypláceli jejím poskytovatelům
(rodinným příslušníkům). Formální služby sociální péče se v důsledku reformy dostaly
do obtížného postavení, jelikož v rámci ročního dotačního systému nemohou dlouhodobě
plánovat a investovat do svého rozvoje, a snížené dotace nejsou dostatečně nahrazeny
platbami koncových uživatelů.

Kdo pečuje?
V současné době je v České republice péče o staré lidi nadále vnímána jako v první řadě
odpovědnost rodiny. Jak bylo řečeno v úvodu, více než 80 procent této péče je poskytováno
rodinnými příslušníky (Nešporová, Svobodová, and Vidovičová 2008). Nejčastěji se péče
ujímají dospělé děti a životní partnerky či partneři seniorky/seniora. Muži zpravidla nejvíce
péče přijímají od svých partnerek a manželek, zatímco o ženy častěji pečují jejich příbuzné
ženského pohlaví – dcery či snachy. Přibližně 20 procent seniorů, kteří potřebují každodenní
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pomoc se základními úkony, se nachází v ústavní péči (ať již ve zdravotnických zařízeních nebo
zařízeních sociální péče, přičemž tyto dva systémy nejsou propojené a výrazně se liší i forma
a míra jejich veřejné podpory). Mezi roky 2007 a 2011 se počet lidí využívajících služby domovů
pro seniory a domovů se zvláštním režimem (zaměřených na klienty s Alzheimerovou nemocí
a stařeckou demencí) příliš neměnil, pohyboval se okolo 45 tisíc (Wija 2013). Populace lidí
starších 85 let ale mezitím narostla ze 125 tisíc na 161 tisíc osob (tedy skoro o 30 procent),
(ČSÚ 2013).
Častěji se primárními pečovatelkami stávají ženy. Podle reprezentativního výzkumu SHARE
v roce 2007 bylo v České republice mezi pečovateli 59 procent žen a 41 procent mužů, pokud
péče probíhala ve vlastní domácnosti, a 66 procent žen a 34 procent mužů, pokud péče
probíhala v jiné (seniorově) domácnosti. K podobným závěrům došla i Jana Klímová
Chaloupková (2013) na základě analýzy dat ISSP 2012 Rodina a zdraví: přibližně 60 procent
pečujících osob tvořily ženy. Pravidelné péči o nemocné či závislé členy rodiny (kromě dětí)
se věnovala třetina všech žen ve věku mezi 35 a 64 lety, nejvíce zatížené péčí přitom byly ženy
ve věku 55 až 64 let. Většina pečujících osob v produktivním věku byla ekonomicky aktivní
(z mužů takřka všichni pečující, z žen byla ve věku do 55 let neaktivní pouze přibližně jedna
pětina pečujících), a byla tedy nucena kombinovat péči s placenou prací (Chaloupková 2013).
Čím je potřeba péče intenzivnější, tím je podíl žen oproti mužům vyšší – ženy péčí tráví větší
počet hodin týdně a poskytují ve větší míře náročnou osobní péči, tedy pomoc s hygienou
a krmením.

Postará se rodina?
Mediální prezentace tématu péče o seniory zdůrazňuje odpovědnost rodiny a příbuzných
za zajištění a blahodárnost péče v domácím či přirozeném prostředí. Osobní příběhy pečujících
žen a mužů oproti tomu ukazují rozporuplné zkušenosti péče: na jedné straně obětavost
a lásku projevenou v každodenních aktivitách, na straně druhé ekonomická rizika, vyčerpání,
pocit nezastupitelnosti i hledání jiných možných řešení. V následující části vycházím z vlastního
kvalitativního výzkumu péče o seniory v rodině. V rámci výzkumu bylo provedeno celkem
28 hloubkových rozhovorů s ženami i muži pečujícími o matku, případně i otce. Analýza těchto
rozhovorů umožňuje získat vhled do procesu rozhodování o přijetí závazku péče, porozumět
každodenním zkušenostem pečujících a poukázat na hlavní problémy a bariéry, se kterými
se utkávají.
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Rozhovory s pečujícími ukazují, že jakmile se v rodině objeví potřeba péče, dochází k určitému
vyslovenému i nevyslovenému vyjednávání mezi členy rodiny, jehož výsledkem je zdánlivě
„samozřejmá“ volba primární pečovatelky (či vzácněji pečovatele). Zpravidla se jedná o dceru
(pokud dcera chybí, pak o syna nebo snachu) nesoběstačné seniorky či seniora, která žije
ve stejném domě nebo alespoň v blízkosti matky či rodičů. Péče se častěji ujímá ta osoba,
která již nemá významné pracovní závazky a jiné pečovatelské povinnosti, případně může svou
práci této péči přizpůsobit. I když ostatní členové rodiny s péčí pomáhají, hlavní díl leží právě
na primární pečovatelce. S tím, jak se péče stává postupně náročnější, je její pozice obtížnější.
To je spojeno mimo jiné s tím, že intimní tělesná péče je zpravidla poskytována jen jednou
osobou – s ohledem na intimitu a stud opečovávané osoby a na společenské normy, podle
kterých není vhodné, aby do takto úzkého tělesného vztahu vstupovali muži, osoby opačného
pohlaví či vzdálenější příbuzní. Toto uspořádání vede k tomu, že pečovatelka vnímá svou pozici
jako nezastupitelnou, a mnohdy si neumí představit, že by s ohledem na opečovávanou osobu
mohla využít pomoc formálních terénních služeb či respitní péče.
„Tak manžel, když sem rodiče přišli, tak nemůžu říct špatného slova, hrozně se snažil a snaží.
Ale stejně je to tak, že my třeba uděláme pro naše oběd, přivede sem rodiče, ale mamku
nepřinese, že jo. Mamku nevykoupe. Je to prostě chlap a kor zeť, to se přece nedá. To nejde.
Takže co se týče manžel a já a rodiče, tak není žádný problém, ale do určitých prací
ho netlačím.“
(Sylva, 57 let, VŠ, zaměstnaná – vedoucí pobočky)
Pokud se jedná o péči o ovdovělého seniora/seniorku a v rodině je dcera,
která má k poskytování péče podmínky, bude s největší pravděpodobností pečovat ona.
Navíc je pravděpodobnější, že spíše než syn, právě dcera bude mít tyto podmínky vytvořeny,
vzhledem k dřívějšímu odchodu žen do důchodu, k celoživotnímu zaměření žen na péči o děti
a domácnost (a z toho plynoucí upozaďování vlastní kariéry) a k nižším pracovním příjmům
(a tedy „logické“ volbě ženy jako toho, kdo opustí či omezí placenou práci). Pokud se dcera
rozhodne péči neposkytnout, cítí potřebu své rozhodnutí legitimizovat a zdůvodnit pečlivěji
nežli syn. Očekávání, že péči o seniory zajistí rodina, je tedy očekávání vztažené v první řadě
na ženy – nejbližší příbuzné seniorky či seniora.
Zda rodina bude schopna poskytovat každodenní péči, závisí také na formě dané rodiny
a na jejích konkrétních podmínkách. Ne vždy má senior, který potřebuje péči, děti. Pokud děti
má, je z rozhovorů zřejmé, že podmínkou pro poskytování péče je blízkost bydliště, ideálně
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společné dvougenerační bydlení, či takové bytové podmínky, aby se matka či otec mohli
k pečující dceři (synovi) postupně nastěhovat:
„To bylo velice jednoduchý, protože já jsem zůstala doma vlastně sama a bydlely jsme
s maminkou pohromadě, to znamená potom, co tatínek umřel, tak jsme byly dvě v domě.“
(Lenka, 65 let, VŠ, pracující důchodkyně – vědecká pracovnice)
Péče je také jen obtížně realizovatelná pro dcery, které žijí samy bez partnera. Partner chybí
jako opora a občasná výpomoc při praktickém poskytování péče, ale zejména jako jistota
příjmu v situaci, kdy dcera omezí či opustí kvůli péči svou placenou práci. Pro respondentky,
které žily samy, bylo rozhodování o poskytování péče velmi obtížné:
„Za předpokladu, že by člověk měl partnera, který by teda…, nikdo nejsme dokonalej,
ale fungoval by, podpořil by tu ženu nebo ona jeho i s třeba s jeho rodičema samozřejmě, tak jo.
Všechno poloviční je daleko lepší a máte se komu svěřit a máte s kým ten problém řešit.“
(Helena, 66 let, VŠ, pracující důchodkyně, původně úřednice).
Komplikovaná byla i situace, kdy rodiče v seniorském věku byli rozvedení, a děti stály
před rozhodnutím, kterému z nich a v jaké míře péči poskytovat.
Očekávání zajištění péče o seniory od jejich rodiny znamená, že nebereme v potaz rostoucí
počet seniorů, kteří budou stárnout bezdětní, rozvedení, žijící daleko od svých dětí, a rostoucí
počet dětí, které jsou samy svobodné či rozvedené, bez podpory užší či širší rodiny, a bez
materiálních podmínek pro zajištění péče. Minimálně v těchto případech bude nezbytné
veřejné zajištění péče.

Je domácí péče vždy lepší?
Na tom, že péče v domácím prostředí je lepší než péče institucionální, se shodují odborníci
s politiky. Setrvání seniora v jeho domově umožňuje zachovat jeho začlenění do přirozených
skupin a komunit, pokračovat v původním způsobu života (i když s určitými omezeními
způsobenými jeho či její nesoběstačností), zachovat vztahy v rodině a upevnit mezigenerační
solidarity, například díky tomu, že vnuci a pravnuci žijí v blízkosti svých prarodičů. Pro politiky
domácí péče představuje úspory veřejných rozpočtů, jelikož je levnější než pobytová péče
v ústavu.
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Domácí péče ale předpokládá, že existuje někdo (blízký, příbuzný), kdo většinu péče osobně
obstará nebo alespoň zkoordinuje. Důraz na domácí péči tak za stávajících podmínek znamená
přesun části práce a nákladů na rodinné příslušníky. Současně se však od mužů i žen, kteří jsou
potenciálními pečovateli, očekává placená pracovní aktivita do stále vyššího věku
a zodpovědnost za zajištění vlastní budoucí péče (včetně varování, že důchodový systém
nebude schopen v budoucnu zajistit důstojný život všem, bez vytvoření vlastních úspor
či pojištění). Bez sítě terénních služeb péče, které budou dostatečně kvalitní a nebudou
vyžadovat neustálou kontrolu a koordinaci ze strany rodinných příslušníků, znamená domácí
péče obrovskou zátěž pro střední a starší generaci žen (i mužů), které budou do důchodu
odcházet výrazně později než současná generace pečovatelek, a které budou mít (nebo spíše
již mají) vlastní děti v pozdějším věku než jejich matky (současné pečovatelky). Mnohé z nich
tedy budou mít stále ještě pečovatelské a ekonomické závazky vůči svým dětem. Příběhy
pečujících žen navíc naznačují, že využívání formální péče v domácím prostředí naráží na řadu
praktických problémů a komplikací, např. nekvalitně poskytnutá péče či péče v nevhodnou
dobu:
„Oni (pracovnice pečovatelské služby) kolikrát přijely a já už ho ráno měla umytýho. že je to
jako časově – , že časově to nevycházelo. Oni kolikrát přijeli a já už ho měla umytýho a už byl
po snídani. Protože když toho mají víc, tak je to těžký časově zkoordinovat.“
(Lucie, 60 let, vyučená, v důchodu, pův. dělnice)
Neochota seniora/seniorky přijmout péči intimního charakteru od cizí osoby nebo naopak
nespokojenost až bojkotování této péče ze strany závislé osoby. Zde tedy zbývá mnoho
problémů k dořešení.
Rozhovory s pečujícími ženami a muži ukázaly, že pobytové institucionální formy péče hrály
v jejich příbězích nezastupitelnou roli. Nestály nutně v protikladu k domácí neformální péči.
Někdy dokonce v dlouhodobém horizontu neformální domácí péči naopak umožňovaly.
V určitých obdobích a fázích péče nebylo pro hlavní pečovatelku možné péči zajistit,
aniž by péče neměla negativní dopad na její rodinný život či profesní dráhu. Možnost využít
institucionální péče v době, kdy pro domácí péči ještě nebo již neměla vyhovující podmínky,
byla klíčová pro celkovou organizaci péče. Období poskytování péče doma a v pobytové službě
se vzájemně doplňují a střídají podle potřeb a podmínek pečující a opečovávané osoby.
Nejedná se tedy o volbu „buď anebo“.
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„Tak jsem na internetu si našla tři rehabilitační ústavy, já jsem našla asi šest, ale někde mě
úplně odbyli, že v 81 letech vůbec nepřipadá v úvahu, že by mamku přijali. To vůbec nechtěli.
Nakonec to byly ústavy XX, teď si nemůžu vzpomenout, XY a ještě jeden ústav na XZ, kde teda
mi odpověděli na dotazník (…). A mamku teda začali postupně umísťovat. (…) Mamka
kupodivu musím říct, že se to fakt začalo malinko lepšit, že měla zájem už o rodinu, už se
začínala vracet do života. A tam opravdu ta péče byla tak intenzivní, že já dneska odpovědně
říkám, že kdyby maminka neprošla těma ústavama, tak z ní byl ležák. A byla doma. Nebo ležela
by spíš někde v domově důchodců.“
(Sylva, 57 let, VŠ, zaměstnaná – vedoucí pobočky)
Úlohu, kterou pro naše respondentky hrály pobytové služby, by do určité míry mohly hrát
i služby terénní, pokud by byly dostatečně rozšířené, dostupné a pro seniory/seniorky
akceptovatelné. Obtížně by se jim to ale dařilo ve fázi, kdy již senior/seniorka potřebuje
čtyřiadvacetihodinovou péči a přítomnost jiné osoby, schopné poskytovat i péči odborného
charakteru.
Respondentky ale ve většině institucionální péči hodnotily jako nedostupnou a nekvalitní.
Řada z nich nejprve zjišťovala, jaké možnosti pobytové péče se nabízejí, a když zjistila úroveň
kvality dostupných služeb, raději se rozhodla pro péči doma.
„...Já jsem s tím šla do toho už jenom ne jako z pocitu, že jim to dlužím, ale z pocitu, prostě to
se musí udělat. Protože jsem se informovala i po různých těch pečovatelských ústavech a to.
A nevím, někdo je spokojenej, ale já jsem s tím spokojená nebyla.“
(Tamara, 62 let, vyučená, v důchodu, pův. dělnice)
Domácí péče tak byla mnohdy až druhou volbou, zejména v případě, kdy senior/seniorka
potřebovala intenzivní náročnou péči. Pokud byla dostupná alternativa dobré a kvalitní
pobytové péče, hodnotily ji některé ženy jako vhodnější než péči doma, jelikož senior netráví
celé dny sám (v době, kdy jsou všichni z rodiny v práci) a má možnost řady aktivit a kontaktů
se svými vrstevníky. Pro některé ženy, které nebyly schopny od určité fáze již péči doma zajistit
(například ty, které žily bez partnera, pracovaly a neměly pomoc širší rodiny) nebylo bohužel
k dispozici jiné řešení než ústav či nemocnice, kde byla péče podle jejich mínění nevyhovující.
Samy se pak pokoušely standard péče zvýšit každodenními návštěvami a suplováním práce
ošetřovatelek. Tuto možnost rodinné péče v instituci ale všichni senioři a seniorky nemají.
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„Chodila jsem tam denně, spočívalo to v tom, že jaksi jsem komunikativní, snažila jsem se těm
sestrám pomoct, vím, že to není pro ně lehká práce. Ale jakmile jsem přišla (…), tak už řekli,
vy už si jí obstaráte, včetně večeře a tak nějak.“
(Helena, 66 let, VŠ, pracující důchodkyně, pův. úřednice)
Domácí péče tak za všech okolností nemusí být tou nejlepší variantou péče – zejména
z pohledu těch, na které padá hlavní díl zodpovědnosti za její poskytování. Znamená otevřené
i skryté náklady v podobě psychického a fyzického vyčerpání, zhoršeného zdravotního stavu,
ztráty možnosti pokračovat v placené práci, nemožnosti nalézt nové pracovní uplatnění poté,
co potřeba péče skončí, a ohrožení důchodových nároků dlouhodobou absencí na pracovním
trhu. Kvalitní pobytová péče může pokrýt dobu, kdy rodina péči nezvládá, a vytvořit
tak podmínky k pokračování domácí neformální péče v době, kdy je to možné.

Ocenění neformální péče
Péče o stárnoucího nesoběstačného rodiče či jiného blízkého příbuzného je pokládána
za projev lásky vycházející z blízkých vztahů a citových pout, případně založený
na principu reciprocity (rodiče se starali o mě, proto se já v závěru jejich života postarám o ně).
Současně se jedná o časově, fyzicky a psychicky náročnou práci. Když se dcera či syn rozhodne
pečovat doma, pokud již není v důchodu a neaktivní na trhu práce, musí zpravidla omezit svou
pracovní aktivitu, čímž se připravuje o pracovní výdělek. V případě velmi náročné péče musí
opustit své pracovní místo a vystavuje se tak riziku, že v předdůchodovém věku nové uplatnění
jen těžko najde. Navíc tím, že péči poskytuje, šetří veřejné náklady na sociální i zdravotnické
služby péče. Vedle morálního uznání hodnoty této pečovatelské práce je tak na místě uvažovat
i o adekvátním ocenění, které by pečovatelce či pečovateli částečně nahradilo náklady ušlé
příležitosti či minimálně zajistilo důstojnou životní úroveň, a to i s výhledem do budoucna.
Současný český sociální systém počítá s uznáním období péče jako náhradní doby
důchodového pojištění, a zároveň poskytuje nesoběstačné osobě příspěvek na péči
odstupňovaný podle míry závislosti. Příspěvek na péči má sloužit také k „zaplacení“ neformální
péče rodinného příslušníka, pokud ten je poskytovatelem péče. Předchozí systém, kdy osoba
poskytující péči měla nárok na relativně nízký příspěvek, zatímco většina veřejné podpory
směřovala k institucionální pobytové péči, byl kritizován z hlediska nedostatečné podpory
neformální péče v domácím prostředí. Zavedení příspěvku na péči v roce 2006 znamenalo
navýšení celkové veřejné podpory směřující do nepobytových služeb péče, a současně
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navýšení částky, kterou za poskytování péče mohou získat rodinní příslušníci. Zároveň ale tím,
že příspěvek již není určen pečující osobě, nýbrž osobě potřebující péči, ztratil význam přímé
odměny a veřejného ocenění za poskytování péče.
Analýza vyprávění neformálních pečujících ukázala, jak k příspěvku na péči přistupují dcery
(a synové) pečující o své matky a otce. Příspěvek vnímají primárně jako peníze svých rodičů,
za které je vhodné nakoupit nadstandardní pomůcky či potraviny, případně vzácně i zaplatit
formální placené služby péče. Ztotožňovali se s očekáváním, že jako děti se o rodiče mají
postarat zdarma a nezištně. V některých případech ani o nároku na příspěvek na péči
nevěděly, nebo věděly, ale cíleně o něj nežádaly – s tím, že mají dostatečné příjmy a péči
pokládají za svou povinnost. V jiných případech byly tyto peníze chápány jako zdroj úhrady
speciálních potřeb a pomůcek seniora, nikoliv jako odměna, která by měla náležet tomu,
kdo poskytuje osobní péči. Příspěvek na péči tak v případě péče o seniory neplní funkci ocenění
pečovatelské práce. Odhlédneme-li od toho, zda jeho současná výše zajistí pečující osobě
důstojnou životní úroveň v případě, že nemůže mít kvůli náročné péči jiné příjmy, zdá se,
že adekvátní formou podpory neformální rodinné péče o seniory by byla spíše dávka určená
přímo pečující osobě.
„Nežádali jsme, nežádali. (…) Nevím, mně totiž, abych pravdu řekla, (…) mně by bejvalo asi
hloupý, abych řekla: mami, jseš pro mne další zdroj příjmu, že budu mít ze sociálky dva tisíce.
To jsem nechtěla jako vůči ní, aby ona se (…) Aby řekla: no jo, tak ta jde po penězích jako.“
(Olga, 59 let, VŠ, zaměstnaná – účetní)
„No, mamka měla takovej ten druhej stupeň přiznanej, to bylo asi čtyři tisíce. Protože ono to
z počátku byl velikej problém s inkontinencí, takže i to, na kolik třeba měla nárok, že jo.
Předepsaný ty kalhotky, to ji zdaleka nestačilo, takže se třeba ještě za dva tisíce měsíčně
doplácely kalhotky.“
(Darina, 51 let, VŠ, OSVČ – novinářka)

Kombinování práce a péče
Ze statistických údajů i z rozhovorů s pečujícími ženami a muži vyplývá, že souběžné
vykonávání placené práce a poskytování péče blízké osobě není nijak výjimečné. I když
dosažení důchodového věku usnadňuje rozhodování pečovat i praktickou organizaci péče,
řada dotázaných byla v době, kdy pečovala o svou matku či oba rodiče, teprve
v předdůchodovém věku. Další respondentky sice již byly oficiálně v důchodu, přesto z různých
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důvodů v placené pracovní aktivitě pokračovaly. Možnost kombinovat práci a péči tedy pro ně
byla klíčová. Aby dotázané ženy mohly péči poskytovat i v situaci, kdy matka či otec potřebovali
časově náročnou každodenní péči, buď musely mít možnost flexibilní úpravy jejich pracovní
doby, využívat pomoc jiných osob (např. být zastoupeny manželem, sourozencem, sousedkou
či placenou pečovatelkou v době, kdy byly v práci), anebo pokrýt určitá období, kdy byla péče
obzvláště časově náročná, nebo než mohly nastoupit do důchodu, institucionální pobytovou
péčí. S tím, jak bude docházet k oddalování věku odchodu do důchodu (zejména u žen),
bude potřeba kombinovat péči o seniora/seniorku s placenou prací ještě palčivější.
Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje možnost čerpat dlouhodobé volno v zaměstnání z důvodu
péče, je pro mnohé pečující jedinou alternativou úplné opuštění pracovního místa. To však
představuje riziko z hlediska dalšího zaměstnání poté, kdy již péče nebude potřeba, a naše
respondentky (s výjimkou jediné) toto řešení ani nezvažovaly.
Jedinou náhradu mzdy, pokud se pečující rozhodne práci kvůli péči přerušit, představuje
příspěvek na péči, který je jí vyplácen tím, o koho se stará. Ten ale, jak jsem zmínila výše,
v případě péče o seniory není vždy takto využíván a chápán. Navíc u tohoto typu péče nelze
příliš předvídat, jak dlouho bude péče potřebná. Může se jednat o období několika měsíců
až let. Poté, kdy opečovávaná osoba zemře, pobírání příspěvku končí a pečující by se měl/a
vrátit na pracovní trh. To je vzhledem k jeho věku a dlouhodobé absenci mnohdy velmi
obtížné. Pečovatelky tak raději volí odchod do předčasného důchodu. Tím si ale doživotně sníží
důchodovou dávku, na kterou mají měsíčně nárok (což je jakýsi časově neohraničený „trest“
za rozhodnutí pečovat). Nemožnost kombinovat péči o seniora s placenou prací
tak představuje ohrožení i pro budoucí důchodové příjmy.
„Ale když už to bylo takovým způsobem, že už to bylo doopravdy špatný, tak jsem šla vlastně
do důchodu dřív, abych se o ní mohla starat sama. Ale dopadlo to dost špatně, když jsem odešla
do předčasného důchodu, tak ona koncem roku zemřela. Jak jsem šla do předčasného důchodu,
tak jsem si ten důchod sama taky zkrátila tím, že jí vlastně pomůžu a už jsem jí vlastně nemohla
pomoct.“
(Jana, 67 let, SŠ, v důchodu, pův. úřednice)
Období, po které člověk poskytuje péči osobě závislé ve 2. až 4. stupni závislosti, je započítáno
jako náhradní doba důchodového pojištění, nedochází tedy k rozmělňování výpočtového
základu a zároveň jsou roky péče započítány jako roky odpracované. Jakmile toto období
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skončí a pečující se nemůže vrátit do původního zaměstnání, může se registrovat na Úřadě
práce jako uchazeč o zaměstnání, přičemž mu (jí) ovšem náleží pouze minimální výměra
podpory v nezaměstnanosti (přiznávaná v případech, kdy není možné doložit výši příjmu).
V případě dlouhodobé nezaměstnanosti hrozí riziko, že vzhledem k prodlužování minimální
doby pojištění potřebné pro přiznání důchodu až na 35 let nedosáhne nároku na důchod vůbec
(doba evidence na úřadu práce se od roku 2010 započítává jako náhradní doba jen maximálně
po tři roky, z toho do věku 55 let jeden rok, navíc se tato doba započítává jen z 80 %).
Opuštění pracovního místa kvůli péči o seniora v rodině tak představuje ohrožení, které se
plně projeví až v době, kdy péče skončí. Dokud péče trvá, je pečující osoba chráněna náhradní
dobou důchodového pojištění a může být finančně podpořena příspěvkem na péči. Jakmile
péče skončí, končí i tato ochrana. Pečující osoby se tak mohou dostat do poměrně obtížné
materiální situace.

Budoucnost péče o seniory
Kdo se tedy postará o další generace seniorů, s tím, jak bude narůstat podíl starších lidí
v populaci a ubývat těch mladších? V minulých letech bylo v České republice možné pozorovat
posílení snahy o návrat k rodinné péči a omezování veřejně poskytovaných služeb. Od rodiny
se očekává, že převezme hlavní zodpovědnost za péči o seniory. Rodina v současné podobě
ale tento závazek nemůže vždy snadno převzít. Zároveň dochází k posilování úlohy trhu:
se zavedením příspěvku na péči získali senioři z veřejných prostředků nové zdroje,
které mohou vynaložit na nákup služeb péče, a byli postaveni do pozice klientů. Se zavedením
nových nadstandardních a také více nákladných služeb dochází k prohloubení ekonomických
nerovností u lidí v nejstarším věku. Na rodiny je nově vztažena i povinnost doplatit náklady
péče, pokud je nepokryje důchod a majetek či sociální dávky nesoběstačného seniora
či seniorky. To může vést k vytvoření dalšího ekonomického tlaku na rodiny, které i bez toho
jen obtížně dostávají všem svým ekonomickým závazkům.
Vzhledem k postupujícímu demografickému stárnutí dochází k oslabování veřejného sektoru
v poskytování sociálních služeb seniorům – stačí, že nová místa nejsou zřizována stejně rychle,
jako přibývá cílové populace. Veřejné služby přesto hrají a nadále musí hrát nezastupitelnou
roli v poskytování péče – rodina ani trh samy o sobě potřebu péče o stárnoucí populaci
nepokryjí. Mezigenerační solidarita nemůže ve vyspělém sociálním státu fungovat pouze
na bázi jednotlivých rodin, ale odehrává se na úrovni celé společnosti a jejích generací.
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S OCIÁLNÍ VYLOUČENÍ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY SE NIORŮ Z POHLEDU
NAŠÍ PRAXE
KARLA ZMĚLÍKOVÁ
Problematika sociálního vyloučení seniorů je negativním jevem, který provází masivní
zvyšování celkového počtu seniorů v naší společnosti. Je aktuální otázkou, jak se k této situaci
bude stavět nejen naše tuzemská politika, sociální služby, ale také každý jednotlivec.
Stáří a stárnutí je přirozenou součástí lidského života, na kterou by se měl každý člověk dobře
připravit. Již v době produktivního nebo mladšího seniorského věku4, kdy býváme pány svého
volného času, je nutno si uvědomit, že tomu tak nebude vždy. Na každého čeká onen podzim
života, stáří se všemi jeho radostmi i problémy. Aby pro nás závěr života nebyl noční můrou
a mohli jsme na něj hledět bez obav a starostí, je třeba zavčas se zastavit a začít přemýšlet
o tom, jak bychom chtěli prožít toto závěrečné období svého života.
Předkládaný text chce čtenáře seznámit s problematikou sociálního vyloučení seniorů
z pohledu terénní sociální služby. V současnosti se sociální vyloučení chápe jako úpadek
a dezintegrace vztahů mezi jedincem či skupinou a většinovou společností. Dochází ke ztrátě
sounáležitosti, mizí sdílení hodnot i společenských statků. Důsledkem je frustrace, rezignace,
někdy asociální či antisociální chování, jindy ztráta sebeúcty, někdy až autoagrese.
Cílem této práce je postihnout základní témata, která by mohla vést k prevenci těchto sociálně
patologických jevů v naší společnosti. Text je doplněn několika autentickými příběhy seniorů,
se kterými jsme se setkali v rámci naší praxe.

Sociální vyloučení a sociální problémy seniorů
Stáří a stárnutí je fenomén, kterému se v poslední době dostává větší a větší pozornosti.
Následující text pojednává o demografické situaci v naší zemi a o sociálních potřebách seniorů.

Demografický vývoj
Nejprve se dotkneme problematiky sociálního vyloučení seniorů v celospolečenském měřítku.
Stárnutí populace je masivním jevem, na který je nutné reagovat. V roce 1950 na světě žilo asi
200 miliónů lidí nad 60 let. V roce 2000 to bylo již 580 miliónů a od roku 2000 je na světě

4 Podrobněji ke specifikům jednotlivých věkových kategorií viz VACULÍK, L. 2015
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dvakrát tolik lidí starších 60 let a rovněž dvakrát tolik starších 80 let, než bylo v roce 19705.
Ze statistik jasně vyplývá, že život lidí ve vyspělých zemích se prodlužuje a společnost je nucena
na tuto proměnu adekvátně reagovat. Podle demografických prognóz OSN bude patrně naše
republika v polovině 21. století, vedle Řecka a Itálie, společenstvím občanů s nejvyšším
podílem seniorů na světě.6 Podle Českého statistického úřadu podíl seniorů poroste
(www.czso.cz). Senioři v současné době představují necelých 16 % populace, za 20 let už by to
mohla být skoro čtvrtina a za půl století až třetina společnosti. Nejvíce osob v seniorském věku
lze očekávat těsně před rokem 2060, kdy může překročit 3 milióny osob, tedy o 841 tisíc více
v porovnání se stavem k počátku loňského roku (2,167 miliónu osob).7
Počet seniorů tedy stále roste a otázkou je, jak se k tomu postaví naše společnost z pohledu
politiky, samosprávy, neziskových organizací, ale také z pohledu rodin a jednotlivců.8

Potřeba sociálního kontaktu a osamělost seniorů
Pohlédneme-li do historie, stáří bylo někdy přijímáno, někdy uctíváno, jindy zase odmítáno.
Obzvláště ve 20. století se ve vyspělých státech začala projevovat separace mezi generacemi,
hovoří se o vzniku „generační propasti“.9 Toto odcizení starší generace je nepřirozeným jevem,
který je pro postmoderní společnost typický. Částečně nese vinu také rozpad hodnoty tradiční
rodiny, vysoké nároky zaměstnavatelů, urbanizace a život v anonymních sídlištích, aj. Člověk
je však bytost společenská a podle A. H. Maslowa je společenský styk jednou z primárních
potřeb jedince. Proto je z bio-psycho-sociálního hlediska nežádoucí, aby starší člověk žil
v izolaci od sociálních kontaktů.10 Žel, dnes je běžné, že senior bydlí sám. Vlivem zhoršujícího
se zdravotního stavu zmenšuje své životní teritorium a postupně ztrácí i sociální kontakty.
Starý člověk tak přichází nejenom o lidi, s nimiž ho spojovala hluboká, leckdy celoživotní citová

5 KITLIŇSKÁ, Jana. Dobrovolnictví jako příležitost k mezigeneračnímu učení [online]. Asociace
vzdělavatelů v sociální práci, 2012 [cit. 2015-03-24]. ISSN 1213-6204. Dostupné z:
http://www.socialniprace.cz/soubory/cas_vol12_iss4-150122121121.pdf
6 ORT, Jiří. Kapitoly ze sociologie stáří: (společenské a sociální aspekty stárnutí). Vyd. 1. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004. 56 s., [5] l.
obr. příl. ISBN 80-7044-636-6.
7 KITLIŇSKÁ, Jana. Dobrovolnictví jako příležitost k mezigeneračnímu učení [online]. Asociace
vzdělavatelů v sociální práci, 2012 [cit. 2015-03-24]. ISSN 1213-6204. Dostupné z:
http://www.socialniprace.cz/soubory/cas_vol12_iss4-150122121121.pdf
8K tématu demografického vývoje v historických souvislostech viz VACULÍK, L. 2015
9 tamtéž
10 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 528 s. ISBN
80-717-8308-0.s. 415
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vazba, ale i o ty, kteří by s ním mohli sdílet vzpomínky na uplynulý život a posloužit mu jako
opora vědomí kontinuity vlastního života.
Ze ztráty mnoha sociálních kontaktů vyplývá osamělost, která se stává významným
problémem pozdního stáří.11
Osamělost představuje pro seniory staršího věku palčivý problém.12 Tito lidé se vlivem stáří
a nemoci dostanou do nepříznivé sociální situace a prožívají silný pocit prázdnoty a samoty
plynoucí z nedostatečné úrovně sociálních vztahů. K identifikaci osamělosti však není
podstatné, zda je někdo sám, nebo je obklopen lidmi. Důležité je spíše osobní vnímání vztahů,
a to především jejich kvality, nikoliv kvantity.13 Rodinní příslušníci, přátelé nebo známí se
starají o jeho nejnutnější potřeby, a pokud již nemají sílu nebo příležitosti, senior využívá
nabídky sociálních služeb.
„I když můj manžel byl dlouhodobě nemocný, jeho odchod jsem velmi těžce nesla. Rodina
odchází ráno do školy a do zaměstnání. Zůstávám sama až do pozdního odpoledne.“
(paní Olga, 89 let)
Zajímavé je srovnání pocitů osamění mezi muži a ženami. Přestože osamělost prožívají obě
pohlaví přibližně stejně často, ženy o své osamělosti vypovídají mnohem častěji. Muži mají
tendenci osamělost spíše popírat. Zároveň by se dalo říct, že muži svou osamělost snášejí
mnohem hůře než ženy. Osamělí muži mají dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost
předčasného úmrtí, než muži s úzkými sociálními vazbami. U osamělých žen je toto riziko vyšší
jen o polovinu.14 Pro některé lidi je přijmout samotu tak obtížné, že se u nich objeví patologické
chování; samota pro ně neznamená jen skutečnost, že žijí sami, ale mnohem více pocit,
že s nimi už nikdo nepočítá. Jejich samota se pojí s duševní bolestí, utrpením. 15

11 Srov. Tamtéž.
12 viz vnitřní dotazníkové šetření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Pěkná
modrá Doubravice
13 srov. BRÁZDILOVÁ, Lenka, Fenomén izolace a osamělosti z pohledu seniorské populace
[online]. Brno, 2012 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z:
http://is.muni.cz/th/381790/lf_m/Diplomova_prace_Bc_Lenka_Brazdilova.pdf. Diplomová
práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
14 Srov. tamtéž
15 srov. PICHAUD, Clément a Isabelle THAREAU. Soužití se staršími lidmi: praktické
informace pro ty, kdo doma pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotnické pracovníky. Vyd.
1. Překlad Abigail Kozlíková. Praha: Portál, 1998, 156 s. ISBN 80-717-8184-3.
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V rámci práce se často setkáváme se seniory, kteří prožívají zmíněné osamocení, ať již z důvodů
sociálních či zdravotních. Tito lidé chtějí zažívat společnost a sdílet své pocity. Tato intervence
bývá jednou z nejčastěji poskytovanou péčí především u starších seniorů (nad 80 let).
„Jsem starý kmet na konci svého žití a jsem velice překvapen, jak pracovnice Charity pomáhají
v těžkých chvílích mého života. Paní Renata, plná pochopení v mé těžké situaci, po nelehkém
odchodu mé manželky, plně chápe, co prožívám a stává se pro mě ‚zdí nářků‘, ke které jsem
upřel všechny své myšlenky a životní cíle. Je plná pochopení a pomoci, ač je mezi námi rozdíl
více generací. Bez ní bych byl duševní ‚bezdomovec‘.“
(pan Karel, 90 let)16
„Když jsme přijeli z domů, volali z nemocnice, že manžel opustil tento svět. (…) Doslova jsem
šílela lítostí, smutkem a každou chvíli kolabovala. Najednou ticho, i když syn se za mnou denně
stavil. (…) Nečekaně zvoní telefon a je to paní Fučíková (…) a táže se, zda mě může navštívit.
Od té doby mě paní Fučíková z Charity navštěvuje. Tomu jsem velice ráda, protože má pro mě
veliké pochopení. Přímo bych řekla Boží dar nám starým lidem naslouchat, vyslechnout naše
stesky, problémy, starosti. Mohu jí prostě říci všechno, co mám na srdci, co mě trápí a bolí
a ona mě milými slovy bere na vědomí a oduševněle mě chápe.“
(paní Marie, 88 let)17
Příkladem dobré prevence sociální izolace je příběh paní Evy. Ač svobodná, bez referenční
rodiny, která obvykle poskytuje podporu na stáří, dokázala si zajistit podpůrnou síť vztahů
během svého aktivního společenského života.
„Ven z bytu již nevychází, ačkoliv ještě před dvěma lety za pomoci pracovnice sociální služby
a invalidního vozíku navštěvovala blízký hřbitov a těšila se, když cestou potkala někoho
známého. Na nedostatek společenských kontaktů si ani nyní nemůže stěžovat, lidé ji rádi
navštěvují, aby ji potěšili v její samotě, a také proto, že paní je velice sečtělá a ráda se
o moudrost získanou z knih a poslechu rádia podělí s ostatními. Každou návštěvu srdečně vítá
a zajímá se, co se ve městě událo nového.“
(paní Eva, 90 let)18

16 viz Příloha č. 1
17 viz Příloha č. 5
18 viz příloha č. 3
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Je třeba zmínit, že každý člověk žije v jiných podmínkách, je jinou osobností, je jinak sociálně
vybavený. Extrovertní žena, která žila aktivním společenským životem, bude zřejmě schopna
získat a udržet si širší síť kontaktů než žena ovdovělá, introvertně založená, která byla zvyklá
žít celý život se svým partnerem.

Úloha sociálních služeb
Zvyšující se počet osob seniorského věku je přímo úměrný přeplněným pobytovým sociálním
službám pro seniory. Od roku 1989 je sice snahou naší sociální politiky deinstitucionalizace,
tj. důraz na co nejdelší setrvání člověka v jeho přirozeném prostředí, ale s tím by ovšem měla
jít ruku v ruce podpora terénních služeb pro seniory, kteří ve svých domovech setrvávají.19
Například v Blansku, které čítá kolem 20 tisíc obyvatel, existují čtyři pobytová zařízení
pro seniory. V současné době je jejich kapacita naplněna, čekací doba na přijetí je v řádu
několika měsíců. Terénní pečovatelská služba je vytížená a noví zájemci ji proto mohou
využívat na uspokojení pouze těch nejnutnějších potřeb.
Ojedinělou službou, která na Blanensku působí, je Sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením Pěkná modrá Doubravice. Protože vycházíme většinou
z praxe v tomto zařízení, dovolte několik slov o jeho fungování. V rámci terénní formy služby
se věnujeme sociálně izolovaným lidem, kteří se do této nepříznivé situace dostávají z mnoha
důvodů (vysoký věk, zdravotní postižení či psychická nemoc). Velkým benefitem pro uživatele
je poskytování této služby bez úplaty, stejně jako všechny služby sociální prevence. V roce
2015 naši službu využilo 23 uživatelů na Blanensku a Boskovicku. Současné personální
obsazení nám však dovoluje pracovat pouze s 19 uživateli týdně. Naši uživatelé většinově
strádají po stránce společenského kontaktu, proto hodina týdně, kterou jim pracovník věnuje,
rychle uteče a zdaleka nestačí saturovat potřeby, které izolovaný člověk má. Nabízíme návazné
služby aktivizace, které však mohou využívat pouze mobilní lidé, imobilní jen velmi těžko
a navíc s doprovodem.

Doporučení a diskuze
Následující text chce sloužit jako námět preventivních programů sociální izolace ve stáří.
Tato témata jsou pro naši společnost aktuální, a přesto málo zmiňovaná v médiích, ve školství
a ve veřejném prostoru. V současné době převládá „kult mládí“, stáří je tabuizováno a myslet

19 podrobněji k zákonu o sociálních službách viz BLÁHOVÁ, K. 2015
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na ně není moderní. Tato témata mohou sloužit jako podnět pro veřejné besedy, mediální
prezentaci, mezigenerační setkání, atd.

Uvědomění si mé budoucnosti – „stáří se týká každého“
„Mladý může, starý musí“, a tím není myšleno jen zemřít. Mladého člověka může potkat
nepředvídaná situace nebo série nešťastných náhod, které mu znemožní prožívat život podle
svých představ nebo možností obvyklých pro jeho dosavadní postavení. Ale stáří –
nemohoucnost, neschopnost postarat se o sebe, závislost na pomoci druhých, snížení
schopnosti orientovat se ve společnosti – je v mém životě vysoce pravděpodobná.
Nikdo za mne stáří neodžije, nemohu se z něj vykoupit. Je to jedna z nejjistějších věcí v životě,
protože jistá je opravdu jen smrt.
Bydlení
Již dávno předtím, než se mým hlavním problémem stane, jak dojít na toaletu, je moudré s tím
počítat. I když dnes bydlím v bytě v čtvrtém patře bez výtahu, byť s krásným výhledem,
může přijít doba, kdy se nedostanu ven z bytu, neřku-li zpět do něj. Je dobré reálně přemýšlet
o vhodném bydlení, finančně dostupném, nenáročném na úklid a údržbu, s dostupností
potřebné infrastruktury (obchod, lékař, doprava, pošta, kostel, atd.)
Také na zařízení bytu je třeba pamatovat – funkční nábytek, vybavení kuchyně, koupelny,
možnost praní prádla apod.
Finanční zajištění
Když odejdou děti, a rodiče mají to štěstí, že jsou zaměstnaní, mají také možnost z vydělaných
peněz něco ušetřit. Mohou si samozřejmě dopřát luxusní dovolenou, o které léta snili. Měli by
však myslet na zadní kolečka, zhodnotit perspektivu zaměstnání do důchodu, a nalézt vhodné
investice, které se časem zhodnotí, a pomohu důstojně dožít život. Informace o vhodné době
pro odchod do důchodu lze získat na Správě sociálního zabezpečení.
Na koho se mohu obrátit
Velmi důležité je vědět, že na své problémy nejsem sám. Jistě je řada těch, kteří jimi už prošli
anebo, jak se říká, víc hlav více ví a kdo hledá, najde jen vědět kde. Možnosti lze nalézt
např. v rodině, u příbuzných, u přátel a známých, na internetu, na obecních úřadech,
v sociálních službách, v poradenských centrech, u lékařů, na linkách důvěry, atd.
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Co rád dělám
Dělám něco rád? Tak ať to mohu dělat co nejdéle a mám z toho radost. S ukončením
pracovních povinností přichází více volného času, který je dobré využívat k činnosti,
na níž dosud nebyl čas, prostor, peníze atd. O mnohých aktivních seniorech se říká, že mají
tolik práce, že nemají čas ani zemřít. Ale také se jim déle vyhýbají zdravotní problémy,
neboť kdo dělá, co ho baví a má z toho radost, pro toho platí přísloví: veselá mysl – půl zdraví.
Důležité je zjistit si, jaké mám možnosti, zda jsou v okolí lidé s podobnými zájmy, popř. iniciovat
jejich setkávání.

Role rodiny v péči o seniora
Zpět k modelu domácí péče
Když jsme na základní škole probírali báseň Jana Nerudy Dědova mísa20 a učili jsme se ji
zpaměti, kladla nám soudružka učitelka na srdce, že když je člověk v plné síle, nemá
zapomenout na to, že zestárne a bude potřebovat pomoc od svých dětí. Dnes, po třiceti letech,
je situace jiná. Naučili jsme se ve všem spoléhat na stát, když něco potřebujeme, tak o to
požádáme. Tradiční úloha rodiny, postarat se o všechny své členy, byla zatlačena do pozadí.
Role státu se však mění a není v jeho silách zajistit komfortní život v institucích všem
seniorům.21 Poučeni z chyb minulých dob, je třeba se pokorně vrátit k modelu rodin našich
předků, pro které byla péče o její členy samozřejmostí. Tak jako je přirozené, že se starají
rodiče o své děti, tak je nutno přijmout, že dříve nebo později přijde doba, kdy tomu bude
naopak. Otázka není jestli, ale kdy.
Mezigenerační učení a naplnění sociálních potřeb
Již ve výchově dětí by mělo být zakotveno, že lidský život má svoji cenu i ve stáří a je nutno
k němu přistupovat s úctou až do jeho závěru.22 V každém věku má člověk potřebu vztahů a ve
stáří jsou vztahy to poslední, co člověku ještě zbývá, když odevzdává práci, zdraví, koníčky,
schopnosti, přátele, vládu nad svými věcmi i sebou samým, mnohdy partnera a jiné blízké
osoby. Možná proto lpí mnoho seniorů na několika svých oblíbených věcech, konkrétním
pokrmu nebo uspořádání.

20 Viz příloha č. 1
21 DLOUHÁ, Petra. Domov pro seniory? Luxus pro šťastlivce.: Jaké jsou alternativy a kolik
stojí?. In: [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z:http://www.penize.cz/duchody-adavky/233061-domov-pro-seniory-luxus-pro-stastlivce-jake-jsou-alternativy-a-kolik-stoji
22 KLIMEŠ, Jeroným. Mysleme na stáří. In: [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné
z: http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/stari.htm
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Jinými slovy, jak se my chováme ke svým rodičům, tak se naše děti budou chovat k nám.
Svým přístupem ke svým rodičům si buduji vlastní budoucnost. Je nutno připomenout, že jestli
má naše babička nebo dědeček adekvátní bydlení vzhledem k jeho schopnostem,
ještě neznamená, že jsou naplněny jeho potřeby. Nejbližší a podpůrnou skupinu seniora
by mělo zajímat, zda má možnost zajistit si kvalitní stravu, nákup, úklid, chod domácnosti, péči
o svou osobu, jestli je schopen se dostat k lékaři, jaké je jeho finanční hospodaření, sociální
kontakty, duchovní potřeby, zda nejsou porušována jeho práva, a v neposlední řadě, zda se
může věnovat svým oblíbeným činnostem.
Obecně je známo, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak je schopna se postarat o své
nejslabší členy.

Budování podpůrné sítě
V následujícím textu předkládáme několik praktických podnětů k realizaci v místní komunitě.
Jedná se o aktivity především preventivního charakteru.
Mezigenerační setkání - Ve společnosti je zaběhnutým zvykem organizovat kulturní,
sportovní, společenské i vzdělávací akce víceméně pro stejné věkové nebo sociální kategorie.
Člověk ke svému životu potřebuje nejen vrstevníky a blízké, ale také komunikaci a soužití
s dalšími generacemi a sociálními skupinami. Např. setkání seniorů s dětmi ve farnosti,
návštěva dětí z MŠ v domově pro seniory, soutěžní odpoledne pro studenty středních škol
se seniory na téma „české tradice“ atd.
Oblast podpory mezigeneračního soužití23 - tvořivé dílny, výtvarné, rukodělné, vaření,
zpívánky, jednorázové aktivity a akce pro celé rodiny i veřejnost (karneval, vítání jara,
den rodiny atd).24
Zvyšování informovanosti o službách pro seniory - V rámci našeho vnitřního dotazníkového
šetření bylo zjištěno, že mnoho seniorů na Blanensku stále neví, na co mají nárok a kam se
v případě potřeby obrátit.25 Je nutné zvyšovat informovanost o možnostech, které mohou
senioři využívat např. medializací v TV, rádiu, letáků s informacemi na sídliště, do obchodů,
k lékařům, na různé úřady, atd.
23 problematice mezigeneračního soužití se věnuje L. Vaculík ve svojí studii Mezigenerační
dialog a zapojení do komunitního života (2015)
24 Příklad realizace: Klub Ratolest Oblastní charita Blansko – dostupné zde:
http://blansko.charita.cz/rodina/problansko/ratolest/
25 vnitřní dotazníkové šetření
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V Blansku máme dobré zkušenosti se službou Senior Point, kde mohou senioři nebo jejich blízcí
získat bezplatné právní, sociální, kulturní, zdravotní a bezpečnostní poradenství, vyhledávat
informace na internetu, zajistit si výhody registrací Senior Pasu a aktuální informace
prostřednictvím časopisu Senior Pas Novinky.
Dobrovolnictví - Trend dobrovolnictví má obrovský potenciál v práci se seniory. Izolovaní
senioři trpí nedostatkem sociálních kontaktů. Běžný rozhovor a blízkost druhého člověka je pro
ně velmi důležitá. Pečovatelku musí platit od hodiny, terénních služeb z oblasti sociální
prevence (tedy těch neplacených) je málo a na jejich činnost není dostatek financí, proto se
dobrovolnictví zdá být ideálním řešením.

Závěr
Období seniorského věku s sebou může přinést řadu nesnází. Jedním ze závažných problémů,
kterým má současná společnost čelit, je zvyšující se počet seniorů pociťujících osamělost.
Podle našeho názoru, prevence sociální izolace seniora spočívá v podpoře rodiny
a přirozeného způsobu mezigeneračního soužití a budování sítě sociálních služeb, která tyto
mechanismy může částečně nahrazovat.
Mladý člověk dnes často zapomíná na nutnou přípravu vlastního života ke zvládnutí dalšího
sociálního stavu – seniora. O oblastech, jako je bydlení, finanční zajištění, trávení volného času
nebo případná pomoc druhých, je třeba uvažovat v širší perspektivě svého života a předcházet
v nich možným problémům.
Tato práce uvádí do problematiky sociálního vyloučení seniorů, přináší náměty k realizaci
a také řadu příkladů z praxe. Může se stát návodem ke zlepšení stávající situace, či prevencí,
která pomůže dnešní uspěchané době ke krátkému zastavení a zamyšlení.
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M ĚSTA A MÍSTA PŘÁTELSKÁ VYŠŠÍM U VĚKU – POHLED ČESKÝCH SENIO RŮ
A SENIOREK
LUCIE VIDOVIĆOVÁ

Úvod
Stárnutí populací výrazným způsobem proměňuje způsoby, jakými vnímáme svět kolem sebe.
Stáváme se citlivější k problematice stárnutím proměňovaného těla a mysli a snažíme se pro
sebe i pro své okolí vytvářet prostředí, které bude k takovým změnám přátelské. Mezi časem,
kdy překročíme sociálně stanovenou hranici stáří kolem šedesátého roku věku, a dobou,
kdy nás opravdu začnou dostihovat „nemoci stáří“ je totiž velký životní prostor, jehož kvalita
a kvantita se odvíjí právě od kvality fyzického a sociálního prostředí. Jinými slovy, i když tělo
stárne, to, jestli změny provázející stárnutí budou omezující a vysilující, závisí do značné míry
na to, kolik je v našem okolí fyzických, sociálních i symbolických bariér. Toto uvědomění stojí
za nárůstem zájmu o strategie, praktiky, služby, produkty a procesy, které odrážejí specifické
potřeby a pomáhají řešit životní situace lidí ve vyšším věku.

Věku přátelská místa: konceptuální vymezení
Vidovićová et al. [2013] ve své studii shrnují, že různé zdroje hovoří o městech a komunitách
přátelských (či přívětivých) pro každý, ale především vyšší věk (age-friendly city/community),
komunitách příjemných pro život (livable community), komunitách přátelských pro seniory
(elder-friendly community); o obydlí a sousedství pro celý život (lifetime house/housing;
lifetime neighbourhood), a dokonce o světě přátelském pro každý věk (age-friendly world,
viz www.agefriendlyworld.org). Pod těmito názvy se skrývají koncepty vyjadřující budování
prostředí příznivého zejména pro starší občany, ovšem nikoliv pouze pro ně. Jsou postaveny
na konsenzu, že je potřeba podpořit stárnoucí jedince, aby mohli zůstat ve své přirozené
komunitě, a to jak dlouho si přejí a jak dlouho to je možné [Scharlach 2009], a že tato podpora
má pozitivní dopady jak v ekonomickém, tak sociálním smyslu. Idea „věkové přátelskosti“
je zároveň projevem sociálně inkluzivních politik, jejichž produktem není jen místo, kde jsou
poskytovány služby, ale především prostor, ve kterém je posilováno pozitivní veřejné mínění
a postoje, ovlivňující well-being (blahobyt) seniorů. Její typickou charakteristikou
je multidimenzionalita, zahrnující fyzické i sociální prostředí, v ideálním případě vzájemně
integrované skrze odpovídající politiky, služby a struktury. Zásadním prvkem je přitom definice
vyššímu věku přátelských aspektů samotnými seniory a participace všech lokálních aktérů,
opět včetně aktivní seniorské reprezentace, na konstrukci, implementaci a evaluaci z konceptu
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odvozených politik. A to zejména na lokální a regionální úrovni, neboť právě samospráva
je zodpovědná za poskytování širokého vějíře veřejných služeb a je zároveň místem působení
občanské společnosti [Hollbach-Grömig, Trapp 2006]. [Vidovićová et al. 2013: 196].
Koncept věkově přátelského prostředí je také jedním z pilířů Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 [MPSV 2014a] v bodě „Kvalitní
prostředí pro život seniorů“. Tato kvalita životního prostředí seniorů by se měla, dle dikce
plánu, řešit na komunitní úrovni, a to vylepšením dílčích oblastí, jako je zvýšení účasti seniorů
na formálním i neformálním společenském životě, zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví
seniorů, zajištěním vhodné úrovně bydlení a zdravotních či sociálních služeb a zajištěním
dopravní obslužnosti, především v rámci hromadné dopravy. [MPSV 2014a: 30]
Nedostatečným zabezpečením jednotlivých složek kvalitního prostředí se prostor pro seniory
stává plným jen obtížně překonatelných bariér. Kumulace těchto bariér pak vede k izolaci
a posílení diskriminace této věkové skupiny. Izolace seniorů pak může být provázena pocity
osamocení a sníženou mentální pohodou [MPSV 2014b: 45]. Národní akční plán v rámci této
priority stanovuje strategické cíle: zvyšovat aktivní zapojení seniorů do komunitního života,
vytvářet prostředí s odpovídající infrastrukturou, vhodnou nabídkou různých forem bydlení
a dostatečné občanské vybavenosti. [MPSV 2014a: 32-33] Opatření k zajištění těchto
strategických cílů spočívají ve snaze o zřízení Rad seniorů v jednotlivých obcích a krajích ČR,
zapojení seniorů do sousedských a dalších širších komunit s podporou vzájemné kooperace.
Dále se jedná o opatření podporující zkvalitnění (veřejné) dopravy s ohledem na specifické
požadavky seniorské populace, vzdělávání architektonické obce v otázkách specifických
bytových potřeb seniorů, vyhlášení projektů řešení kvalitního seniorského bydlení či opatření
zaměřující se na prevenci v otázkách domácího násilí, kriminálních útoků, nekalých
obchodních praktik či silničního provozu. [MPSV 2014a: 32-35]

Pořadí věkové přátelskosti velkých českých měst
Jak dále uvádí Vidovićová s kolegyněmi [2013: 197], deklarovaným cílem místa přátelskému
pro každý věk je podpora aktivního stárnutí, tedy procesu optimalizace příležitostí pro zdraví,
participaci a bezpečí pro posílení kvality života s tím, jak lidé stárnou [Active ageing… 2002].
Vlády národních států a mezinárodní organizace, jako například Světová zdravotnická
organizace (WHO) nebo Mezinárodní federace pro stárnutí (IFA), apelují na města a místní
samosprávy, aby se rozvíjely v duchu tohoto cíle a poskytovaly adekvátní podporu mobility,
bezpečí, zdraví a sociálních služeb, ekonomické a občanské participace.
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Koncept „age-friendliness“ – věkové přátelskosti získal na závažnosti v roce 2007, kdy Světová
zdravotnická organizace vydala seznam základních aspektů měst přátelských vyššímu věku,
přívětivých pro stárnutí. Tento materiál, založený na výsledcích konzultací a ohniskových
rozhovorů se seniory v rámci projektu „WHO Global Age-Friendly Cities Project“ ve 33 městech
z 22 zemí, vyšel v roce 2009 v českém překladu pod názvem „Globální města přátelská
seniorům: Průvodce“ (dále též jako „Průvodce“).26 Celkem je na seznamu osmdesát čtyři
položek různé úrovně komplexity rozdělených do osmi oblastí: venkovní prostory a budovy;
doprava; bydlení; sociální participace; komunikace a informace; respekt a sociální začleňování;
občanská participace a zaměstnání; podpora v komunitě a zdravotní služby. Základními
principy, které se v jednotlivých podtématech opakují, jsou inkluze, participace a bezpečí.
Seznam byl vytvořen s cílem (sebe-hodnocení silných a slabých stránek města z pohledu jeho
„přátelskosti/přívětivosti“ k obyvatelům bez ohledu na jejich věk.
Výzkum kvality života seniorů ve velkých českých městech realizovaný Vidovićovou a kol.
[2013], a jehož výsledky zde reprodukujeme, se zaměřil na vytvoření indikátoru, který by vyšel
z těchto teoretických předpokladů a věkovou přátelskost velkých českých měst v očích jejich
starších obyvatel změřil. Z mnoha možných úhlů pohledu autorky vybraly dvě nejdetailněji
rozpracované oblasti WHO Průvodce: venkovní prostory/budovy a dopravu. Na otázky shrnuté
v tabulce 1. odpovídalo 1921 seniorů starších 60 let ze čtrnácti krajských měst ČR vybraných
formou kvótního výběru tak, aby výsledky byly reprezentativní pro tuto populaci. Tabulka 1
také shrnuje relevantní položky věkové přátelskosti města převzaté z Průvodce WHO
(levý sloupec), a odpovídající položky dotazníku (pravý sloupec) použitého v citované studii.
Tabulka 1: Operacionalizace „Přehledu klíčových prvků města přátelského seniorům“ (WHO
2007), zdroj: Vidovićová et al. 2013: 198.
Aspekt na seznamu WHO

Použitý indikátor QinCity
Venkovní prostředí a budovy

Veřejná prostranství jsou čistá a příjemná.

Naše ulice je často plná smetí a nepořádku
(nesouhlas).a

Zelená prostranství a venkovní posezení jsou V okolí je dost příjemných laviček.b
dostatečná co do počtu, údržby a bezpečí.

V našem okolí je dost zeleně.b

26 „Globální města přátelská seniorům: Průvodce“ 2009 (2007) [online]. Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR. [Staženo 6. 5. 2012] Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7980/WHO_age_friendly_cities_cz.pdf.
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Chodníky jsou dobře udržované, bez překážek a Většina ulic v našem okolí má dobře upravené
vyhrazené jen pro pěší.

chodníky.

Přechody pro chodce jsou v dostatečném počtu, V našich ulicích je dostatek přechodů pro chodce
jsou bezpečné pro osoby s různou úrovní a typem a semaforů, abych mohl(a) bezpečně přejít ulici.
disability, s protiskluzovými značkami, vizuálními a
zvukovými signály a adekvátním časem pro přejití.
Bezpečí ve venkovním prostoru je podporováno V noci jsou ulice dobře osvětleny.
dobrým osvětlením ulic, policejními hlídkami a V okolí je často vidět policejní hlídku na obchůzce.
výchovou v komunitě.
Služby jsou sdružovány na jednom místě a jsou Většina pro mne důležitých obchodů a služeb je
dostupné.

tady v mém okolí.

Veřejné toalety jsou zvnějšku i uvnitř udržované, v V centru města je dostatek veřejných toalet.
dostatečném počtu, jsou čisté a dostupné.

(rozhodně + spíše souhlasím)

Doprava
Veřejná doprava je finančně dostupná všem S ohledem na mé současné potřeby je veřejná
seniorům. Ceny jsou jasně a čitelně zobrazeny a doprava dobře organizovaná.c
jsou stálé. Veřejná doprava je spolehlivá a Jízdní řády jsou obvykle dobře čitelné.c
dostatečně frekventovaná.
Dopravní prostředky jsou čisté, dobře udržované, Do vozů MHD se obvykle dobře nastupuje.c
lehce přístupné, nebývají přeplněné a mají
vyhrazená přednostní místa k sezení.
Zastávky jsou umístěny v těsné blízkosti bydliště Zastávku MHD mám blízko u domu.c
seniorů. Jsou vybaveny místy k sezení a jsou
zastřešené.
Možnosti parkování a výstupní prostory jsou Je v blízkosti Vašeho bydliště možnost pohodlného
bezpečné, dostatečné co do počtu a příhodně parkování? (ano vždy + většinou)
situované.

Pozn.: Položky v levém sloupci jsou autorským překladem z anglického originálu. Položky
označené horním indexem jsou při srovnávání nahrazeny součtovými indexy a) estetické
(ne)kvality; b) zeleného prostředí; c) spokojenosti s MHD, což nám umožňuje zkrátit analytický
postup při zachování informační hodnoty všech zahrnutých indikátorů.
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Tabulka 2: Hodnoty aspektů „age-friendliness“ dle jednotlivých měst (v % a průměrech)
Město

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Praha

33 78 48 80 71 64 37 1,7 2,8 2,4

Kladno

31 85 59 94 68 67 75 1,6 3,0 2,7

České Budějovice 24 79 52 88 70 88 68 2,1 3,1 2,8
Plzeň

35 72 41 96 87 90 52 1,8 3,3 2,8

Karlovy Vary

47 43 48 81 58 75 89 2,0 3,1 2,7

Ústí nad Labem

46 45 56 72 65 72 69 1,9 3,0 2,9

Liberec

13 73 45 89 78 84 67 1,4 3,3 2,5

Hradec Králové

16 74 30 94 68 65 80 1,4 3,4 2,7

Pardubice

28 61 32 65 48 69 62 1,9 3,0 2,3

Jihlava

54 69 35 72 63 88 65 1,7 3,1 2,7

Brno

15 57 35 77 63 71 59 1,9 3,0 2,5

Olomouc

9

Zlín

28 75 26 89 75 54 86 1,7 3,4 2,9

Ostrava

23 65 52 78 63 72 54 2,0 2,9 2,6

Celkem

28 67 43 82 69 74 64 1,7 2,8 2,6

72 38 82 83 80 59 1,9 3,1 2,6

Legenda:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

V centru města je dostatek veřejných toalet (rozhodně souhlasím + souhlasím)
Většina obchodů a služeb je tady v mém okolí (rozhodně souhlasím + souhlasím)
V okolí je často vidět policejní hlídku na obchůzce (rozhodně souhlasím + souhlasím)
V noci jsou ulice dobře osvětleny (rozhodně souhlasím + souhlasím)
V našich ulicích je dostatek přechodů pro chodce a semaforů, abych mohl/a bezpečně
přejít ulici (rozhodně souhlasím + souhlasím)
Většina ulic v našem okolí má dobře upravené chodníky (rozhodně souhlasím +
souhlasím)
V blízkosti bydliště je možnost pohodlného parkování (vždy + většinou)
Index spokojenosti s MHD (průměr - 1 velká spokojenost 4 velká nespokojenost)
Index estetické (ne)kvality – otočená škála (průměr - 1 nízká kvalita/negativní hodnocení
4 vysoká kvalita/pozitivní hodnocení)
Index „zeleného“ prostředí (průměr - 1 málo zeleně 4 dostatek zeleně)
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Na první pohled je zřejmé, že města v dosažených úspěších v jednotlivých ohledech variují.
Zatímco například s často kritizovaným aspektem, jako je dostatek veřejných toalet,
je spokojena téměř polovina seniorů v Jihlavě a Karlových Varech, platí to jen o každém
desátém seniorovi v Olomouci. Karlovy Vary jsou naopak kritizovány za nedostatek běžných
služeb, které má řada dalších měst pro své starší obyvatele k dispozici. Jedním z argumentů
by mohla být orientace města na turistický a lázeňský ruch, který svojí infrastrukturou nemusí
seniorům-starousedlíkům vyhovovat. Nicméně ani pražští senioři, kteří si v jiných
souvislostech na turistický ruch stěžovali velmi výrazně, nejsou vůči dostupnosti každodenních
služeb tak kritičtí. Zajímavá je situace i při srovnání, jak si města vedou v seniory hodnocené
kvalitě mobilitní infrastruktury. Z jejich pohledu centra měst, která mají bezpečné přechody,
nemusejí mít zároveň dobře upravené chodníky, to je příklad Zlína, anebo v opačném směru
Jihlavy – zde je výrazně větší spokojenost s úpravou chodníků obecně, ale přechody jsou
hodnoceny jako ne příliš dostačující.
Přestože jsou tyto úrovně hodnocení takto variabilní, je možné vypočítat tzv. součtový index,
v rámci kterého bude možné vytvořit žebříček jednotlivých měst podle toho, nakolik je senioři
vnímají z pohledu věkové přívětivosti venkovních prostor a dopravy. Při statistickém
hodnocení jednotlivých položek ve výsledném indexu se jako nejsilnější položka ukázala
přítomnost nočního osvětlení, tedy zástupná proměnná bezpečného venkovního prostoru
a spokojenost s dostatečně velkými a kvalitními zelenými plochami, s odpočinkovými zónami
a s vizuální estetikou. Naopak nejslabšími články byly při kontrole spolehlivosti součtového
indexu označeny položky „přítomnost policejní hlídky“ a „dostupnost toalet“. Tyto položky
je proto potřeba hodnotit s velkou obezřetností, zřejmě proto, že mohou být respondenty
vnímány ne zcela jednoznačně: například přítomnost hlídky může znamenat jak větší pocit
bezpečí, je-li hlídka na preventivní pochůzce, tak naopak vysoce problematické sousedství,
ve kterém je policejní hlídka (ze subjektivního pohledu respondenta) příliš často na nějakém
zásahu. Z dalších výpočtů proto byly tyto položky vynechány.
Samotný index vznikl jako prostý součet pořadí daného města v daném indikátoru: každému
městu bylo přiřazeno číslo pozice, 1. pozice městu s nejpozitivnějším hodnocením a pozice
14. městu s nejméně pozitivním hodnocením. Například s blízkostí obchodů jsou
nejspokojenější obyvatelé Kladna (85 %, tj. 1. pozice) a nejméně obyvatelé Karlových Varů
(43 %, tj. 14. pozice). V dalším kroku byla sečtena všechna získaná pořadí za všechny indikátory
pro každé z měst a vypočítán jejich prostý aritmetický průměr. Výsledkem je v grafu 1
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prezentované pořadí měst podle jejich seniory percipované přátelskosti vyššímu věku – „agefriendliness“.
Graf 1: Index „age-friendliness“ – vyššímu věku přátelské prostředí dle WHO (environmentální
aspekty)

Pozn.: Index nabývá hodnot 1 až 14 a reprezentuje pořadí, kde nižší hodnota znamená lepší
postavení ve srovnání s ostatními městy.
V grafu 1 je prezentován tzv. zúžený model, který nebere v potaz dvě výše zmiňované
problematické položky a ze statistického hlediska je tedy spolehlivější. Na základě sestaveného
žebříčku je zřejmé, že žádné z velkých českých měst nedosahuje „zlatý standard“ ve všech
oblastech, a z pohledu věkové přátelskosti není tak daleko, aby nemuselo hledat cesty
ke zlepšení své situace. Zcela arbitrárně bychom mohli za příslovečný „zlatý standard“
považovat umístění na „medailových pozicích“, tedy nejhůře na třetí příčce ve všech deseti
sledovaných aspektech základního modelu. Průměrná hodnota celkového indexu věkové
přívětivosti by pak nesměla být vyšší než tři. Nejvíce se „stárnutí přívětivé“ hranici blíží města
Zlín a Plzeň. Jejich průměr zhoršují zejména problémy s parkováním. Žebříček uzavírají jako
nejméně hodnocené Brno a Pardubice. Jak by bylo možné vysledovat z tabulky 1., Brno
se v devíti a Pardubice v sedmi aspektech z deseti umístily na desátém a nižším místě.
Pardubice zaujaly poslední příčky v hodnocení hned několika významných hledisek prostředí
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přátelském vyššímu věku, konkrétně nedostatkem nočního osvětlení, bezpečných přechodů
a „zeleného“ prostředí (kritika pardubických seniorů vůči (ne)estetičnosti a souvisejícímu
vandalismu je obsahem i analýz Touška [2012]). V Brně je podle seniorů, vedle zelených
„estetických“ složek, nejvíce podceněn nedostatek veřejných toalet, též dostupnost
potřebných obchodů a služeb je hodnocena jako nedostatečná.27

Klíčové oblasti změny na cestě za vyšší věkovou přátelskostí místa
Druhou metodou, kterou zde prezentovaný výzkumný projekt zvolil pro hodnocení životního
prostředí, byla otázka „Kdybyste měl(a) kouzelný prsten a mohl(a) jednu věc v okolí vašeho
bydliště změnit, co by to bylo?“ Získané odpovědi odrážely kreativní přístup k možné změně
okolí, bez ohledu na reálné či percipované možnosti respondenta tyto faktory skutečně
ovlivnit.28 Nejčastěji zastoupenou kategorií pro vysněné změny v okolí byla „zeleň“
(zejména v Praze). Přání zahrnovala více laviček a relaxačních odpočinkových zón, úprav parků
a jejich využitelnosti, návratu vykácených stromů a keřů a výsadba nových. Druhým
nejpalčivějším problémem, jehož pokud možno okamžité řešení by si senioři přáli, jsou auta
a doprava obecně (zejména v Brně) a (nejen) s nimi spojený hluk a smog, a navazující problémy
s parkováním (opět zejména v Brně). Třetí velkou oblastí byla kategorie vzniknuvší souhrnem
výroků obsahující pojmy jako „Romové“, „bezdomovci“, „vandalismus“ a „bezpečí“ („jeho
zvýšení, /potřeba/ více nočních policejních hlídek“ apod., problematika soužití v etnicky
heterogenních sousedstvích center apod.) a představovala 11 % odpovědí (17 % v Ostravě,
10 % v Brně a 6 % v Praze). Čtvrtou oblastí, kterou by si senioři přáli zázračně změnit
prostřednictvím kouzelného prstenu, je problém čistoty, úklidu a obecné estetiky prostředí:
„je tady málo, nebo spíše vůbec žádné koše na smetí; (přál bych si vyčarovat) společný zájem
o udržení čistoty v ulicích“. Pátou kategorií, vyjádřeno podílem odpovědí, je problematika

27 V Brně je problematika veřejných záchodů spojována s debatou ohledně historické
dominanty tzv. „hříbku“ na náměstí Svobody (1926–1964), ke kterému se ještě v roce 2010
vracejí radní při prodeji parcely v přilehlé Kozí ulici („V Brně skončila éra hříbku.“ Zdroj:
http://www.lidovky.cz/v-brne-skoncila-era-hribku-stare-toalety-nahradily-nove-modely-p7f/ln_domov.asp?c=A100310_103508_ln_domov_ter). Starší generace může kriticky reagovat i
na dříve funkční, dnes chátrající zařízení, jako v případě toalet na Obilním trhu („Záchodky se
mění v památku.“ Zdroj: http://www.lidovky.cz/zachodky-se-meni-v-pamatku-dcj/ln_domov.asp?c=A080811_140601_ln_brno_glu). Kromě samotné dostupnosti je jako
problém opakovaně identifikováno i nedostatečně zřetelné označení nových veřejných toalet
v Kozí ulici, které měly tato historická místa nahradit.
28 Otázka byla kladena pouze v druhé vlně šeření, která byla realizována pouze v Praze, Brně
a Ostravě. Počet respondentů odpovídající na tuto otázku je 921, z toho 82 % uvedlo
substantivní odpověď.
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čistého ovzduší a smogu, a jak je očekávatelné, je to problém především pro ostravské seniory.
V Brně se, i přes výskyt polétavého prachu a zimních inverzí taková odpověď nevyskytla.
Senioři zmiňovali i další oblasti, které by rádi s pomocí kouzelného prstenu změnili, a není bez
zajímavosti, že mezi pětadvaceti dílčími kategoriemi, je v sedmnácti případech možné vidět
věcně častější zastoupení jednoho ze tří měst: Brno vede v podílu přání změn v sedmi
kategoriích (bydlení, doprava, chodníky, potřeba oprav, parkování, znečištění psími
exkrementy a nevyhovující či nedostatečné služby), Ostrava již jen v pěti (problémy s majiteli,
Romové, čistota ovzduší, a kvalita sousedských a mezilidských vztahů) a Praha ve čtyřech
(čistota, hluk, zeleň a vnímání času (přání vrátit minulost)). I tento mechanismus srovnávání
tak do značné míry odráží obdobné výsledky jako výše prezentovaný model indexu věkové
přátelskosti.
V mnoha ohledech tyto výsledky vyvolávají řadu otazníků. I přes jednoduchost a popisnost
těchto nástrojů měření seniorského pohledu na věkovou přátelskost měst existuje několik
bodů, které bychom při interpretaci výsledků a pořadí měst neměli spouštět ze zřetele. Za prvé
se jedná pouze o výsek aspektů navrhovaných WHO pro hodnocení kvality života (seniorů)
ve městech. Prezentovaný index je eklektický, a to nejen co do hodnocených oblastí, ale i co
do výběru indikátorů jednotlivých aspektů. Zrovna tak je přístup WHO jen jedním z mnoha
přístupů, ze kterých lze při hodnocení vycházet. Dále je potřeba zdůraznit, že zvolené
indikátory nemusí mít nutně všechny stejnou váhu pro různé sociálně-ekonomické skupiny,
městské agendy apod. Pro některé seniory a některá města mohou být možnosti parkování
palčivějším problémem, než například relativně spolehlivě fungující městská hromadná
doprava. Nevyhnutelně tedy hovoříme o výrazně zjednodušeném a zobecněném hodnocení.
Města jsou v těchto případech srovnávána mezi sebou a není přitom brán ohled na to,
jaká je „reálná“ vzdálenost mezi městy např. na druhé a třetí pozici. Jedná se o subjektivní
hodnocení respondentů žijících v centrech měst, nejedná se tedy o vizitku celého města,
ale jeho centra, nebo ještě specifičtěji – vlastního životního prostoru seniorů. Respondenti
také mohli reflektovat některé z aktuálních problémů s větším důrazem, přísněji, například
v důsledku probíhající veřejné debaty na určité téma, a/nebo v důsledku nějakého aktuálního
osobního prožitku. V neposlední řadě je podstatné mít na paměti, že spíše než „realitu“ mohou
výsledky odrážet (vysoká) očekávání seniorů, ve smyslu výroku „stále je co zlepšovat“.
[Vidovićová et al. 2013] Proto ani poslední příčky, které zaujímají Brno a Pardubice, není nutné
interpretovat jako a priori negativní výsledek, ale spíše jako města s největším potenciálem
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pro budoucí růst. A je nutné dodat také to, že Brno jej v mnoha ohledech také již v tomto
smyslu a směru zahájilo.

Brno: Plán aktivního stárnutí ve městě Brně
Již v letech 2011 a 2012 se město Brno zaměřilo na zmapování situace a potřeb svých seniorů
a v rámci rozvojových plánů zhodnotilo oblasti pro další rozvoj. Jeho vizí je „Brno město
přátelské seniorům, v němž bude seniorům umožněn plnohodnotný, aktivní, bezpečný
a zdravý způsob života.“29 Vedle pilířů aktivizace seniorů, komplexní péče o seniory
a informovanost a osvěta je „prostředí města“ vytyčeno jako jedna z aktuálních priorit.
Diskutovány jsou zejména otázky bezpečí při pohybu venku, po městě, nebo v prostředcích
městské hromadné dopravy. V jejich případě je také konstatována přetrvávající nespokojenost
s možnostmi nástupu do vozidel MHD, a to i přes velké investice do zpřístupnění nástupních
zastávek/ostrůvků a nákup dalších bezbariérových vozidel. V projektu, který byl součástí
přípravy brněnského Plánu, projevilo obavy o svoji bezpečnost 40 % dotázaných seniorů.
V dříve citovaném výzkumu velkých měst vyjádřilo 52 % dotázaných brněnských seniorů,
že v okolí jejich bydliště je dost nebezpečné chodit večer ven (průměr za všechna města byl
48 %) a 16 % má takovou obavu i během dne (celkový průměr 19 %). Uvážíme-li, že možnost
pohodlně a bezpečně vycházet ven je základním předpokladem pro velkou většinu všech
dalších sociálních aktivit, jedná se o zcela zásadní problém vyžadující soustředěnou pozornost.
Vzhledem k subjektivním základům těchto hodnocení je zřejmé, že se nejedná jen o intervence
do bezpečí ve smyslu snižování pouliční kriminality, vandalismu, případně minimalizaci
ohrožení násilnými trestnými činy, ale i o podporu obecně příjemného a vlídného působení
veřejných prostor a prostranství. Ty by měly být „zvoucí“ (ve smyslu angl. „welcoming“), světlé
a sociálně i fyzicky otevřené a přístupné.

29 Viz: „Plán aktivního stárnutí ve městě Brně“. Online ke stažení zde:
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/KSM/Br
ozura_-_Plan_aktivniho_starnuti_ve_meste_Brne.pdf [cit 2015-05-07].
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Věku přátelský venkov?
Jak ukazují data ze Sčítání lidu (graf 2), velká města jsou na tom s podílem seniorů velmi
podobně, jako malá venkovská sídla.
Graf 2: Podíl seniorů na celkové populaci obcí různé velikosti, Česká republika (v %)

Zdroj: SDLB 2001 a 2011, Český statistický úřad (ČSÚ); vlastní přepočty.
V roce 2013 podle údajů Světové banky žilo v České republice 2 834 483 venkovských obyvatel,
což je minimálně od roku 1989, kdy bylo venkovských obyvatel v ČR 2 564 468, důsledek
rostoucí tendence. Rostoucí počet venkovského obyvatelstva se soustředí do oblastí
přiléhajících k velkým aglomeracím, a tyto zároveň zaznamenávají nejsilnější růst v důsledku
suburbanizace, tzv. rurální gentrifikace a rozvoji nových obytných čtvrtí v příměstských
oblastech. I když jsou podíly seniorů ve velkých městech a na vesnicích podobné, můžeme
se domnívat, že – byť se jedná o v absolutním smyslu menší čísla – jsou senioři na vesnicích
ještě více „viditelnější“. S ohledem na budoucí vývoj, jak uvádí někteří autoři, periferní
venkovské oblasti Evropy budou zakoušet stárnutí populace v té nejextrémnější podobě
[Ancoff, Westholm 2007], protože mladí lidé byli vývozní komoditou malých měst v několika
posledních dekádách“ [Johnson 2009; pro diskusi o vlivu nedávné ekonomické recese
na prostředí venkova viz např. Drobne 2014]. Vzhledem k těmto komplexním změnám
představuje venkovské prostředí pro stárnoucí obyvatele jiné výzvy, než prostředí městské.
Jestliže ve městech jsou zmiňovány především problémy jako bezpečí, fyzické bariéry, náklady
na bydlení, služby a zboží, a potenciálně ohrožující procesy jako např. gentrifikace, v prostředí
venkova jsou hlavní výzvy determinovány především velikostí dané obce a její dostupností,
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resp. vzdáleností od větších městských center. Nejmenší obce jsou až životně závislé
na dostupnosti hromadné i individuální dopravy (problematické pro stárnoucí řidiče), která jim
pomáhá překonat negativní aspekty vzdálenosti jejich bydliště od potřebných služeb
a obchodů. Vyšší cena veřejných služeb, zejm. zdravotních a sociálních, v důsledku menší
hustoty obyvatel, vysoké ceny dopravného, malá frekvence spojů, uzavírání poboček pošt
a bank apod. může ve svém důsledku vést ke zhoršení kvality života, zvýšené exkluzi až izolaci
starších lidí. Někteří zahraniční autoři používají pro popis této situace slovní spojení „zranitelní
lidé na zranitelných místech“ [Joseph, Cloutier-Fisher 2005, aj.].
Zahraniční sociologické výzkumy kvality života seniorů ve venkovských oblastech v mnohém
připomínají jevištní dialog dr. Jekylla a pana Hydea: na jedné straně studie ukazují, že lidé žijící
daleko od rušných aglomerací plných smogu a hluku mají vyšší pocity bezpečí [Cleland et al.
2015], uvádějí vyšší míru sociálních interakcí, mají vyšší úroveň kvality života co do ukazatelů
psychické pohody [dos Santos et al. 2014], vyšší příjmy a menší míru závislosti na sociálních
dávkách [Connors, Kenrik, Bloch 2013]. Jiné studie naopak argumentují, že míra osamělosti
je u venkovských seniorů velmi vysoká a úpadek veřejných služeb, jako jsou pošty a hromadná
doprava, vedou ke snížení intenzity mezilidských vztahů [Walsh, Harvy 2011]. Jedna polská
studie dokonce ukazuje, že venkovští rezidenti starší 65 let mají menší naději na život
bez disability, dožívají se méně let v dobrém zdraví a prožijí více let s chronickými nemocemi
[Bem, Ucieklak-Jez 2014].

Základ pro úvahy do budoucna: heterogenita
Je zřejmé, že jak mezi stárnoucími osobami, tak mezi jejich životními prostředími existuje velká
míra heterogenity. Musil a Müller [2008] rozlišují strukturálně slabé vnitřní periferie
(typicky na hranicích mezi jednotlivými kraji, pohraniční oblasti, a/nebo oblasti znevýhodněné
přírodní polohou) od více prosperujících oblastí přiléhajících k velkým městům. Davis et al.
[2012] hovoří o upadajících, stabilizovaných a rostoucích venkovských oblastech apod.
[K typologiím a vývojovým modelům viz též Pospěch et al. 2015]. Tyto a podobné typologie
nepochybně budou odrážet také diferencovanou žitou zkušenost seniorů a jejich
percipovanou i objektivní kvalitu života.
Na straně seniorů samotných musíme uvažovat o heterogenitě ve faktorech, jako jsou pohlaví,
věk, život v partnerství, zdraví, sociálně-ekonomické postavení, etnicita atd. S výzvami
prostředí se také jinak vyrovnávají lidé aktivní a zdraví, v tzv. třetím věku, a závislé osoby
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v tzv. věku čtvrtém [Gilleard, Higgs 2013], senioři elitní a zdatní, a senioři nemocní a křehcí
[Kalvach et al. 2008].
Další úroveň heterogenity přináší obecně zvyšující se mobilita jak seniorů, tak mladších osob.
Zahrnuje fenomény jako je třídní či věková gentrifikace [Longino 2001], (před)důchodovou
mobilitu či stěhování novo-důchodců do venkovských oblastí a jejich (pozdější) opětovné
návraty do měst vymíněné narůstajícími požadavky na fyzickou zdatnost při údržbě domu
a zahrady, a/nebo potřebou větší dostupnosti zdravotních služeb, zejména pokud se ztrácí
možnost vlastní dopravy (typicky větší míra ohrožení u žen; zejm. ovdovělých [Li et al. 2012]).
Existují však i další možné důvody pohybu a stěhování z/do a mezi venkovskými oblastmi,
jako například rozčarování z lokální politiky nebo nedostatku možností pro zapojení
do volnočasových a vzdělávacích aktivit. [Fisher 2014, Vaznoniene, Vaznonis 2014].
Tyto otázky jsou často i obecnějšího charakteru, ve smyslu zda, či do jaké míry, lze vůbec běžné
pojetí konceptu „aktivního stárnutí”, tj. především produktivní aktivity na trhu práce,
formalizované celoživotní učení nebo participace ve formálních strukturách občanské
společnosti, aplikovat na rurální populaci apod.
Tyto okruhy problému stárnoucích rurálních oblastí nebyly dosud v prostředí české společnosti
komplexně řešeny, přesto by jak regionální, tak lokální politika měla zaměřit svůj zájem těmito
načrtnutými směry. Při testech věkové přátelskosti v kontextu měst totiž také vyplynulo, že to,
nakolik je nějaké město/místo chápáno jako vyššímu věku přátelské, může ovlivňovat
(nebo být ovlivňováno) i dalšími faktory. Jinými slovy – v městech hodnocených jako vyššímu
věku přívětivější jsou senioři obecně více spokojení, cítí se v něm více „doma“ a mají ho prostě
více rádi. A vzhledem k tomu, že s rostoucím věkem roste také pocit přináležitosti k místu
a k bezprostřednímu životnímu okolí, a tyto prostory výrazně mění svoji demografickou
strukturu, bude do budoucna klíčovou roli v kvalitě života hrát právě kvalita životního i žitého
prostředí. Protože, jak praví již klasický citát: vše co se děje, se děje někde [Gieryn 2000].
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regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie“
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Z ANEPRÁZDNĚNÉ MLADÉ S TÁŘÍ - MLADÍ SENIOŘI PRACUJÍCÍ , PEČUJÍCÍ
A VĚNUJÍCÍ SE SVÝM KON ÍČKŮM
MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ
“Ne, tak já jako bych chtěla, spíš bych řekla, že mě to nebo že ještě pořád pracuju, takže s něma
(vnoučatama) nejsem třeba tak často, jak bych chtěla. Jak by určitě chtěla moje dcera, která
taky má co dělat, aby to všechno zvládla, takže kdybych třeba nepracovala, tak by asi nebyl
problém třeba být s nima čtrnáct dní v kuse a starat se o ně, pomáhat jí trošku. Tak to spíš,
no ale tak zase už jsem říkala dceři, prosím tě, buď ráda, že ještě něco dělám,
protože až přestanu, tak budu taková popletená, (smích) bezmocná, budeš se muset o mě
starat, takže ber to tak. Ber to jako výhodu.”
(Nikola 74 let)
Podoba stárnutí se v posledních desetiletích výrazně proměnila. Tradiční pohled spojoval stáří
s pasivitou a úpadkem. Ještě v padesátých letech 20. století se tak dominují sociální teorie
mluvící o stáří jako o období bez sociální role (Burgess 1950) či vyvazování se ze sociálních rolí
jako funkčním způsobu přípravy na smrt (Havighurst a Albrecht 1953). Zvyšující se střední
délka života a celkové zlepšení zdravotního stavu však v současnosti přinesly novou životní
etapu, pro kterou je tento pohled spojující stáří s pasivitou neudržitelný. Jde o období
tzv. mladého stáří či třetího věku, jak tuto etapu nazval Laslett (1989), který ji popisoval
jako korunu života, období sloužící plně k seberozvoji a užívání si volnočasových aktivit
bez nutnosti chodit do zaměstnání či pečovat o děti. Vzhledem ke zvyšování věku odchodu
do starobního důchodu a omezování možností předčasného odchodu do důchodu, ke kterému
ve většině evropských zemí dochází, jde spíše o specifickou etapu životu, která kombinuje
některé aspekty stárnutí jako změnu fyzických a kognitivních schopností, nebo jen prostý
úbytek sil. Zároveň jsou však na jedince kladeny jak původní nároky pracovní, společenské, tak
nové úkoly péče o vnoučata, péče o rodiče, ale také užívání si volného času a věnování
se činnostem prospěšným pro společnost.
Tento text se zaměří právě na mladé seniory v České republice, jejich životní role a způsoby,
kterými jejich kumulaci zvládají a řeší. I když jde o problematiku značně regionálně univerzální,
její řešení je do velké míry v rukou krajských i místních samospráv, jak uvidíme níže. Uvedená
zjištění jsou součástí výzkumného projektu „Přetížená role: prarodiče v době aktivního
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stárnutí30“, který využívá kombinovanou výzkumnou metodu. Prezentované výsledky
jsou založeny jednak na výběrovém šetření (Vzorek 730 respondentů byl vybrán kvótním
výběrem a sbírán v září 2014 v populaci České republiky ve věku 50-70 let tváří v tvář s využitím
notebooků (CAPI)), a také na 30 hloubkových, semi-strukturovaných rozhovorech31.

Role mladých seniorů
Nejdříve se podívejme, jaké životní role mladí senioři mají, a to prostřednictvím odpovědí
na otázku: „Čím vším ve svém životě jste?“, u které volili z 15 rolí. Je přitom třeba připomenout,
že jde o role vykonávané v jednom životním období, tedy souběžně. Výsledky zobrazené
v Grafu 1 ukazují, že kromě role přátelské jsou na předních místech rodinné role, především
role rodičovská, manželská a prarodičovská. Prarodiči je přitom 62 % respondentů, o něco více
mužů než žen, což můžeme vysvětlit nižším věkem žen při narození dětí. Vzhledem k tomu,
že prarodičovské roli už nebudeme věnovat příliš pozornost, dodejme, že jde o sociální roli
velmi významnou pro samotné prarodiče i pro společnost. Prarodičovství percipují mladí
senioři jako jednu ze svých nejvýznamnějších rolí, která je zároveň nejvíce těší.
Péče o vnoučata je navíc napříč celou Evropou běžná a značně intenzivní (Igel a Szydlik 2011),
typicky usnadňuje matkám malých dětí návrat do zaměstnání, pro samotné prarodiče
pak představuje zdroj sociálních kontaktů.
Více než polovina (56 %) mladých seniorů je ekonomicky aktivních. Běžné jsou však i různé
seberozvojové aktivity. Přítomnost rolí je výrazně genderově podmíněna: zatímco mezi rodiči,
pečujícími mírně převažují ženy nad muži, u role manželské/partnerské, ekonomické
(tj. zaměstnanec, OSVČ), či u rolí souvisejících s vlastním rozvojem a náplní volného času,
je tomu naopak.

30 Projekt je podpořen Grantovou agenturou ČR (13-34958S).
31 Rozhovory byly při přepisu anonymizovány, v textu jsou uváděny přezdívky.
52

Graf 3: Role mladých seniorů a seniorek

Údaje o podílu zaměstnanců, prarodičů, dobrovolníků mezi mladými seniory apod.
jsou poměrně dobře známé z různých cenzovních i výběrových šetření. Je však třeba
si uvědomit, že jednotlivé životní role nejsou zastávány odděleně, ale jsou vykonávány v rámci
komplexní sady rolí konkrétního jedince. Každý jedinec má přitom jen omezené osobní zdroje,
limitované už jen a však samozřejmě ne výhradně časovou náročností jednotlivých rolí.
Vyšší počet rolí, kombinace méně rolí, ale náročných na výkon, neboli vícenásobné role
a závazky plynoucí ze zastávaných rolí představují navzájem si konkurující požadavky na čas
a energii.
Už jen letmý pohled na Graf 3 ukazuje, že kumulace více rolí je běžná. Mladí senioři zastávají
průměrně 7,1 (medián 7,0) rolí. Průměrný počet rolí velmi mírně klesá s věkem,
což je způsobeno zejm. odchodem do penze, ztrátou rodičů, případně omezením aktivit
v důsledku zhoršení zdravotního stavu. Zvyšování věku odchodu do starobního důchodu však
přináší zachování této výrazně (nejen) časově náročné role do vyššího věku. Role zaměstnance
je i mladými seniory vnímána jako časově nejnáročnější, jak uvedlo 29 % žen a 42 % mužů.
Mezi časově nejnáročnější role dále patří role manželská a prarodičovská.
Pokud bychom naši pozornost zúžili pouze na čtyři nejvýznamnější role – prarodič, pečovatel,
pracovník a člověk aktivně trávící volný čas tj. položky „dobrovolník/nice, člověk učící se nové
věci, člověk věnující se intenzivně koníčkům“ – zjistíme, že ženy zastávají průměrně více těchto
hlavních rolí než muži. Z mužů totiž tři až čtyři hlavní role zastává 29 %, z žen je to ale už 36 %.
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Potřeba slaďování rolí a souběžné naplňování více z těchto časově náročných rolí se tak týká
častěji žen než mužů i v tomto životním období.
Přes značný počet zastávaných životních rolí neudává polovina (49 %) mladých seniorů
a seniorek významnější problémy s jejich zvládáním. Ti, kteří obtíže při slaďování svých různých
životních úloh zažívají, považují nejčastěji „za viníka“ těchto obtíží svou roli
zaměstnance/pracovníka (42 %), s velkým odstupem pak své zdravotní obtíže (role pacient –
13 %) či různé rodinné role (viz Tabulka 1). Ekonomická role zároveň dominuje mezi rolemi,
které respondenti nejobtížněji kombinují, a to společně se třemi rodinnými rolemi a rolí
volnočasovou. Percepce obtížnosti kombinování rolí se překvapivě neodlišuje u mužů a žen,
přestože ženy kombinují více z hlavních rolí, klesá však s věkem, stejně jako s věkem mírně
klesá počet životních rolí.
Tabulka 3: Obtížnost kombinace rolí: (a) tři nejobtížněji kombinovatelné role; (b) nejvíce
zatěžující role v souboru („viník“), (%)
Obtížně kombinovatelné role

Viník

1.

2.

3.

součet (pořadí)

Zaměstnanec/pracovník

22

19

13

54 (1.)

42

Pacient(ka)

10

4

3

17 (8.)

13

Matka/otec

12

10

13

35 (4.)

9

Manžel(ka)

20

11

12

43 (2.)

8

Pečující

3

6

6

15 (10.)

6

Babička/dědeček

11

20

7

38 (3.)

6

Člověk věnující se koníčkům

6

10

14

30 (5.)

5

Dcera/syn

6

5

7

18 (6.)

3

Bratr/ sestra

1

2

5

8 (11.)

3

Člověk učící se nové věci

3

4

9

16 (9.)

2

Snacha/zeť

2

0

4

6 (12.)

2

Přítel(kyně)/ kamarád(ka)

5

6

7

18 (7.)

2

Věřící člověk

1

1

0

2 (14.)

0

Dobrovolník

0

1

2

3 (13.)

0

Pozn. N = 303 – 356. Kategorie „Jiné“ vynechána pro nulovou četnost.
K tématu percipované zátěže a ekonomické role kvalitativní části výzkumu doplňuje,
že nejdůležitějším zdrojem přetížení v podobě zaměstnání je spíše práce neuspokojivá,
při nižším finančním ohodnocení či při strachu z propouštění (připomeňme, že se jedná
o jedince v těsně předdůchodovém či raně důchodovém věku), případně v kombinaci
se zhoršeným zdravotním stavem nebo náročným dojížděním, jak ukazuje paní Žaneta,
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která vedle pravidelné péče o vnuka stále bydlí s dospívajícím synem, pracuje v náročné
dělnické profesi a zároveň se potýká se zdravotním omezením:
„Přítel mi koupil auto, takže já jezdím teď do práce autem, takže vstávám o hodinu později
a jsem doma taky o hodinu dřív. Tak jako jsem ráda fakt, že třeba dojedu domů, sednu si za
stůl. Někdy se zastavím v obchodě po cestě a [pak si] sednu a čumím.“
(Žaneta, 56 let)
Naopak část seniorů a seniorek zůstává ekonomicky aktivní i v důchodovém věku, důvody pro
to nemusí být ekonomické, ale právě uspokojivost konkrétní profese pro jedince. Nejedná se
přitom pouze o jedince s vysokou kvalifikací, jak ukazuje příběh manžela paní Vandy:
“Manžel je v zemědělství, a protože tam se zas ti lidi taky až tolik nehrnou a on je velmi šikovný
a takový ochotný cokoliv a kdykoliv on jde do práce klidně v sobotu, když je potřeba, on jde
do práce v neděli, když je potřeba on se tam zdrží, když je potřeba, tak si ho tam víceméně
nechávají, protože prostě říkal, že tam přišlo třeba už několik třeba mladejch mužů, kteří řekli,
že tohle oni dělat nebudou. Chtějí mít svoje volno, chtějí mít svoje prostě a chtějí víc peněz,
jo, kdežto tohleto ten manžel, že má důchod a k tomu tak jakoby je na tom relativně dobře
a je pravda, že ti mladí chlapi zvlášť když mají malý děti, tak taky tam nemůžou bejt od nevidím
do nevidím a o sobotách, dyť by ty děti málem ani neznali.”
(Vanda, 65 let)
I když patří starší pracovníci na trhu práce spíše mezi znevýhodněné skupiny, příklad Vandina
manžela ukazuje, že pro část zaměstnavatelů jsou vítanou pracovní silou, ať už pro své
zkušenosti či své specifické potřeby. Podpora age managementu u zaměstnavatelů, možnost
zkrácených úvazků, stejně jako další kvalifikace starších pracovníků jsou nezbytným doplňkem
zvyšování věku odchodu do důchodu.
Zaměřme nyní naši pozornost na hlavní role (prarodič, pečovatel, pracovník, člověk aktivně
trávící volný čas) a podívejme se na to, jaký stres naplňování těchto významných rolí přináší.
Jak je patrné z tabulky 2 níže, se vzrůstajícím počtem hlavních rolí roste četnost stresových
situací spojených s každodenními činnostmi. Většina respondentů, kteří nemají žádnou nebo
jen jednu z hlavních rolí (69 % a 65 %), zažívá takovýto stres jen výjimečně nebo vůbec,
naopak mezi těmi mající všechny čtyři role je bez pocitu stresu jen třetina. Zdá se, že stres
výrazně narůstá už od dvou z hlavních rolí, kdy 23 % respondentů uvedlo, že zažívá stres
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několikrát za týden či častěji. S každou další rolí pak pocit stresu z každodenní zátěže narůstá.
Takto častý stres zažívá 30 % respondentů se třemi hlavními rolemi a celých 40 % se všemi
čtyřmi hlavními rolemi. Dodejme, že celkový podíl těch, kteří uvedli, že stres zažívají jen
výjimečně či nikdy (52 %), je v souladu s podílem osob, které uvádí, že nemají problém se
slaďováním rolí (viz výše).
Tabulka 4: Vztah hlavních rolí a pocitu stresu z nich plynoucího (%)
Index hlavních rolí
(počet rolí)

Jak často zažíváte v souvislosti se svými každodenními činnostmi
pocit stresu?
nikdy, výjimečně

několikrát za měsíc

několikrát za týden

0

69

16

6

1

65

19

9

2

53

24

17

3

43

28

21

4

33

28

28

Celkem

52

24

16

Pozn. Mezi hlavní role jsou zařazeny role zaměstnance, prarodiče, pečujícího a člověka
užívajícího si volného času (tj. položky „dobrovolník/nice, člověk učící se nové věci, člověk
věnující se intenzivně koníčkům“.
Jako nejvýznamnější zdroj přetížení se v hloubkových rozhovorech ukazuje kombinace
rolového setu, který zahrnuje péči o stárnoucí rodiče a jiné blízké příbuzné. Role pečujícího
může zahrnovat velmi různé podoby péče, ptali jsme se proto také, zda respondenti
v současnosti pečují o někoho kvůli jeho dlouhodobě zhoršenému zdravotnímu nebo
psychickému stavu, což uvedlo 11 % respondentů. Tato forma péče přitom nabývá poměrně
intenzivní podoby, kdy celých 53 % pečuje každý den a dalších 38 % několikrát do týdne, a to
nejčastěji v rozsahu 10 hodin týdně (modusová hodnota, průměr 30 hodin). U řady
komunikačních partnerů v hloubkových rozhovorech se jednalo nikoli o aktuálně prožívanou,
ale o dříve prožitou zkušenost sendvičového uspořádání, tj. souběžné péče o nesoběstačné
děti a stárnoucí rodiče, která byla však téměř vždy vnímána jako výrazná rolová zátěž a vedla
k omezení jiných aktivit (především volného času, ale také např. práce).
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Na rozdíl od péče o vnoučata, která je významným zdrojem radosti, péče o blízké v pokročilém
stáří je často náročná nejen časově, ale především psychicky, a její prožívání je ovlivněno
vnímáním samotného umírání a smrti. Jak ukazuje příklad Adriany, která pečuje o druhou ženu
svého otce:
„Já tam jezdím většinou dvakrát týdně a bývám tam u ní tak dvě hodiny. Víc to opravdu
nedám, s tím, že ona si potřebuje hlavně popovídat, protože jsme jí zabezpečili různé ty služby.
Ale ona je i soběstačná. Chodí blbě sice, ale je doma. Měla jsem horší situaci … … strýce svého
a tetu, taky bezdětného, o které jsem pečovala, ale ti už byli ve stádiu velmi nemocní. Tam to
bylo náročné. Tam jsem jezdila ráno, než jsem šla do práce, přes poledne, abych jim přinesla
oběd a odpoledne buď za jedním do nemocnice, nebo kde zrovna byl, v eldéence,
nebo za druhým domů, nebo kde zrovna byl…“
(Adriana, 61 let).
Vzhledem k výrazně se prodlužující délce života nepečují senioři nejčastěji o vzdálenější
příbuzné, jako v případě komunikační partnerky Adriany, ale o vlastní rodiče (59 %) či rodiče
manželského partnera (12 %). Dalších 16 % takto intenzivně pečuje o svého manželského
partnera, 7 % o dítě a 13 % o jiného blízkého. Péče o vlastní rodiče je či v blízké budoucnosti
bude aktuální pro značnou část mladých seniorů, z dat SHARE 201032 totiž víme, že 27 %
mladých seniorů má žijící matku a 12 % otce. Přitom přibližně polovina z nich uvádí,
že zdravotní stav jejich rodičů je špatný (61 % respondentů uvedlo špatný zdravotní stav matky
a 46 % otce), což může přinášet nutnost poskytovat jim pravidelnou pomoc a péči. Svědčí
o tom i zjištění, že mladí jsou se svými rodiči v poměrně intenzivním kontaktu. Každotýdenní
osobní kontakt s rodiči má 54 % respondentů (shodně s matkou i otcem) a 18 %
je v každodenním kontaktu s matkou a 11 % s otcem.
Jen 46 % takto pečujících bydlí s potřebnou osobou ve stejné domácnosti, na významu tak
nabývá vzdálenost a mobilita. Mobilita seniorů se jako stěžejní podmínka kvality života ukázala
i v jiných studiích (Vidovićová et al. 2013). Na příkladu už zmiňované Žanety můžeme ilustrovat
dvojí efekt vzdálenosti, kdy zatímco část rodiny s vnoučaty, která žije asi 200 km daleko,
se kvůli vzdálenosti „skoro nevidí“, i když by ráda, v případě péče o tetu i relativně malá
vzdálenost cca 30 km komplikuje péči a posiluje vysílení. V těchto případech pak hraje klíčovou
32 Výzkum Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) je longitudiálním
výzkumem 50letých a starších Evropanů a jejich rodin. Více informací na http://www.shareproject.org/
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roli jak kvalita dopravní infrastruktury, tak dostupnost a přístupnost nejrůznějších sociálních
a zdravotních služeb. A to jak poskytovaných v domácnostech, tak institucionálních. Ne vždy
je totiž domácí péče nejlepším řešením a rozhodně by její podpora neměla sloužit státu
k vyvázání se z poskytování podpory a služeb či řešení nedostatku vhodných zařízení
pro seniory v pokročilém stáří. Problémy, se kterými se běžně potýkají rodinní pečovatelé,
jednoduše shrnuje Adriana (61 let):
„… ale to nezvládnete. Prostě, nejde. Jako vy tu tetu vezmete, jako že jí teda nějak donesete
do koupelny. Ona vám uklouzne, že jo. Ten strejda je doma chvilku sám, spadne a zlomí si dva
obratle. Jako, neuhlídáte.”
Také zkušenost mladých seniorů a seniorek s pobytem jejich blízkých v pokročilém stáří
v nemocnicích je značně kontradiktorní. Na jednu stranu je péče o nejstarší vnímána jako
nedostatečná a je popisována neochota lékařského personálu k léčbě. Na druhou stranu
percipuje část komunikačních partnerů a partnerek necitlivý přístup k umírajícím.
Už zmiňovaná Adriana (61 let) popisuje poslední dny dlouhodobě nemocné tety:
“Teta vážila šestadvacet kilo, když umírala, protože ona nemohla jíst v podstatě. Dva dni před
smrtí. Vědělo se, že umře. Nebylo co řešit. Dva dni před smrtí dělali gastroskopii, aby ji
kontrolovali. … Přitom ji to bolelo všechno. Bylo to úplně zbytečný.”
(Adriana, 61 let)
Její zkušenost ukazuje na nezbytnost rozvoje kvalitní paliativní péče a podpory osvěty
o paliativní péči ve zdravotnictví.

Způsoby zvládání přetížení rolemi
Přibližně polovina mladých seniorů a seniorek tedy v souvislosti se závazky, které jim plynou
z jejich životních rolí, zažívají přetížení. Strategie jeho zvládání závisí na řadě faktorů
a na podobě konkrétních rolí, rodinné situaci, na percepci jeho dočasnosti či trvalosti,
stejně jako na strukturálních podmínkách. Právě nastavení co možná nejvhodnějších
strukturálních podmínek je v rukou místních a lokálních samospráv stejně jako státu. Při určité
míře zjednodušení můžeme definovat pět hlavních strategií (Galčanová 2014), kterými mladí
senioři a seniorky řeší svou situaci, případně se přetížení snaží předcházet:
1. Omezení či zvládání přetížení je dosahováno především časoprostorovou reorganizací
aktivit. Prostorová blízkost (často i cílená především v podobě bydlení v jednom domě
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či v jedné ulici) je na jednu stranu řešením přetížení, na stranu druhou se může stát
jeho zdrojem (např. dostupnost prarodičů přináší větší očekávání o intenzitě jimi
poskytované péče). Větší vzdálenost, která komplikuje péči, může být překonána
různými formami mobilních technologií (např. doučováním po Skypu, pravidelným
telefonickým rozhovorem s blízkým apod.) nebo koncentrací výkonu role do určitých
časů (např. přivezení vnoučete na několik dní). Koncentrace se však netýká pouze
koncentrace času péče či práce, ale především dalších, volnočasových aktivit.
2. Pokud časová a prostorová koncentrace neposkytuje adekvátní řešení, pak jsou to
obvykle volnočasové či seberozvojové aktivity, které jsou upozaděny. Opět to souvisí
s předpokladem časové ohraničenosti intenzivní zátěže (typicky péče o nejstarší,
ale i o vnoučata např. při nástupu jejich matky do zaměstnání a nedostatku míst
v předškolních zařízeních). Zatímco v případě odchodu ze zaměstnání z důvodu péče
o blízké je návrat nepředpokládaný, u volnočasových aktivit nebo omezení intenzivního
setkávání s přáteli (ke kterému obvykle dochází u sendvičové situace) se předpokládá
„ustálení“ po odeznění náporu péče a návrat k preferovaným aktivitám.
3. Strategií vedoucí k omezení přetížení je však také vymezení role s cílem zachování
osobní autonomie, ať už z důvodu snahy zachovat si své či s ohledem na zhoršující se
zdraví. Tato strategie je často součástí vyjednávání role prarodičovské (Hasmanová
Marhánková 2011), ale především role rodičovské, nebo-li více než vztahem
k vnoučatům je percipována jako vyjednávání vztahu k vlastním dětem a chápání
pomoci jako „povinnosti“.
4. Obvykle je zátěž kombinována s rozložením role mezi další blízké, jde tedy o zapojení
dalších členů rodiny. U mladších seniorů, kteří se stali (pra)rodiči v nižším věku jsou to
často praprarodiče, kteří plní role „typické babičky“ a přebírají roli pečujících o děti
předškolního věku.
5. Klíčovou roli, vnímanou mladými seniory a seniorkami jako nedostatečně zvládnutou,
hraje institucionální podpora výkonu rolí, především těch pečujících a pracovních.
Mezi ty patří jak rozvoj age manegementu u zaměstnavatelů, flexibilní pracovní doba
či podpora zkrácených úvazků, které by umožnily sladění práce a péče jak matkám
a otcům, tak pečujícím o nejstarší či vnoučata, dostatek kvalitních zařízení pro děti
předškolního věku, a především kvalitní péče o stárnoucí a umírající, která by mohla
odlehčit sendvičové generaci. Nejedná se v tomto případě jen o nedostatek kapacity,
ale také o informovanost a především kvalitu poskytované péče, především
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v nemocnicích. Úlevou od přetížení totiž není pouze redukce jeho časové náročnosti,
ale v případě péče o umírající také náročnost emoční, která je vyšší v případě, je-li
spojena s pocitem, že nemocní a umírající jsou v nevyhovujících podmínkách
(riziko podvýživy v nemocnicích, invazivní vyšetření u umírajících atp.).
Shrneme-li výše napsané, můžeme konstatovat, že mladí senioři a seniorky v současnosti
zastávají řadu významných životních úloh. Zcela běžnou rolí, v současné společnosti
nedostatečně oceňovanou, je pro velkou část z nich trávení času s vnoučaty, především
předškolního věku. Značná část z nich je ekonomicky aktivní. Současné prodlužování věku
odchodu do starobního důchodu však přináší těm na pracovním trhu ohroženějším větší riziko
marginalizace. Bez úspěšné aktivní podpory jejich zaměstnanosti hrozí tento krok v jejich
případě pouze prodloužením doby neúspěšného hledání zaměstnání. Další významnou rolí,
kterou mladí senioři a seniorky zastávají, a která přitom není dostatečně percipovaná, je péče
o nejstarší. Přitom jde o roli, která bude v souvislosti s prodlužující se střední délkou života
stále častější. Její kombinace s narozením vnoučat pak mladé seniory a seniorky staví
do sendvičové role potřeby (ale i chuti) pečovat o dvě různé generace zároveň, ve které se
ještě donedávna ocitala téměř výhradně generace žen s malými dětmi. A samozřejmě je tu
i role volnočasová, seberozvojová, která je nejen stále více poptávaná mladými seniory
a seniorkami, ale existuje také značný společenský tlak na její naplňování.
Zároveň je zřejmé, že situace, kdy je kumulováno více náročných rolí, je prostorově
univerzální, její řešení je však do velké míry v rukou samospráv všech úrovní (místních,
krajských, ale i přímo centrálně státu). Negativní dopady potencionálního přetížení může
zmírnit celá řada opatření zmiňovaných výše, ne vždy se přitom jedná o opatření náročná
finančně či organizačně. Zásadní roli hraje také rozšíření informovanosti o existujících službách
(sociálních, zdravotních) a o další podpoře. Zatímco v oblasti větší flexibilizace pracovních
pozic a podpory zkrácených úvazků nemohou krajské samosprávy působit přímo, v podpoře
age managementu mohou hrát významnou roli. Ještě významnější v zajištění kvalitní
a dostupné sociální a zdravotní péče všech typů – od drobné výpomoci v domácnostech téměř
soběstačných seniorů a seniorek, přes různé typy sociálních a zdravotních služeb
v domácnostech, dále různé typy ústavní péče, po rozvoj paliativní péče umožňující, co možná
důstojné poslední dny našich blízkých je pak pozice místních a krajských samospráv.
A samozřejmě také v osvětě a v podpoře dobrých příkladů.
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A KTIVITY J IHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBLASTI PODPORY SENI ORŮ
Jihomoravský kraj je rozlohou 7 195 km2 čtvrtým největším krajem České republiky, stejné
místo mezi kraji zaujímá i počtem 1,170 mil. obyvatel. Z pohledu věkové skladby obyvatelstva
největší část tvoří osoby ve věku 15 až 64 let (67,4 %), následuje skupina obyvatel ve věku
65 a více let (17,8 %)33.
Podpora seniorů, jejich aktivit a plnohodnotného života dlouhodobě patří mezi priority
Jihomoravského kraje. Z programového dokumentu Zastupitelstva Jihomoravského kraje
z roku 2013 pro volební období 2012-201634 je zřejmé, že kraj má zájem podporovat tuto
cílovou skupinu obyvatel. Seniorská problematika není samostatně vyčleněna pod nějakou
agendu konkrétního odboru Krajského úřadu, ale stejně jako rodinná politika se oblast seniorů
dotýká více oborů činností Jihomoravského kraje. Největší část pozornosti pro tuto cílovou
skupinu je zahrnuta v oblasti sociální péče a rodinné politiky. Je to logické, neboť v seniorském
věku již sociální péče, ať už terénní nebo prostřednictvím podpory bydlení, patří do sociální
oblasti. Dokument v této oblasti stanovuje následující aktivity35:


podpora optimalizace sítě sociálních služeb v kraji s ohledem na potřebnost,
dostupnost, kvalitu a dlouhodobou finanční udržitelnost,



podpora dostupné a kvalitní sítě komunitních sociálních služeb, které umožňují
seniorům a lidem s postižením setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí,



posílení sociálních služeb poskytovaných Krajem rozšířením ubytovacích možností
pobytových zařízení pro seniory výstavbou nových domovů pro seniory (Kyjov, Újezd
u Brna, Brno-Tomešova) a pokračováním v přípravách dalších projektů výstavby
(Ivančice, Bučovice, Miroslav, Hustopeče),



zaměření na sociální a rodinnou politiku Jihomoravského kraje na podporu rodinného
života, mezigeneračního soužití a seniorů,



zatraktivnění systému Rodinných pasů a Senior pasů, podpora Senior Pointů v kraji,

33 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského
kraje v roce 2013, Brno, ČSÚ 2014. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladnitendence-demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-jihomoravskeho-kraje-2013z8f6cfl1px
34 Programové prohlášení Jihomoravského kraje ve volebním období 2012 – 2016. Dostupné
z: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=214834&TypeID=7
35 Tamtéž s. 6-7
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zlepšení kvality života v zařízeních pro seniory a občany se zdravotním postižením
cílevědomým budováním vztahů s vnějším prostředím a podporou sociálně
aktivizačních metod práce,



zajištění systematické gerontologické a odborné supervize v domovech pro seniory,
v domovech se zvláštním režimem a v domovech pro osoby se zdravotním postižením,



podpora při realizaci menších, dlouhodobě finančně udržitelných projektů výstavby
domovů pro seniory,



zpracování analýzy možností zajištění dostupného bydlení v kraji.

Odbor sociálních věcí však není jediným odborem Krajského úřadu, jehož náplní je pomoc
a péče o seniory. Do tohoto tématu je možné zahrnout i další aktivity v ostatních klíčových
oblastech činnosti odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje36:


regionální rozvoj (rozvoj lázeňství v kraji s cílem zlepšení zdraví a kvality života obyvatel
za současného zvyšování úrovně cestovního ruchu, mapování vybavenosti území,
dostupnosti jednotlivých služeb a potřeb území, výstavba občanské vybavenosti
a technické infrastruktury venkovských oblastí, podpora bezbariérovosti),



kultura a památkové péče (rozvoj tradic, podpora významných kulturních
a společenských akcí, podpora informovanosti o hodnotách a kulturních památkách
na území kraje),



oblast školství, mládeže a sportu (podpora projektů a dotační programy v oblasti
volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu pro věkové skupiny dětí, mládeže a seniorů
zaměřené na aktivní pohyb a podporu zdravého životního stylu, podpora kvalitních
nestátních neziskových organizací působící v oblasti celoživotního vzdělávání),



doprava (podpora výstavby bezpečných úseků a drobné infrastruktury pro cyklisty
na páteřních cyklostezkách a na mezinárodních a regionálních cyklotrasách
procházejících krajem, podpora budování infrastruktury pro nemotorovou dopravu
a zvyšování bezpečnosti a přístupnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí),



zdravotnictví (podpora činnosti kvalitních nestátních neziskových organizací působících
v oblasti zdravotní péče).

Krajský úřad také pamatuje na svoje bývalé zaměstnance, kteří již odešli z produktivního života
do důchodu. V prostorách zastupitelského sálu Jihomoravského kraje v Brně se ve středu

36 Tamtéž s. 3-9
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1. října 2014 setkal hejtman Michal Hašek spolu s ředitelkou úřadu Věrou Vojáčkovou
s bývalými zaměstnanci úřadu. Stalo se tak v rámci Mezinárodního dne seniorů, který připadá
právě na 1. říjen.
„Jsem rád, že jsem bývalým zaměstnancům úřadu a vlastně všem seniorům mohl popřát právě
v den jejich svátku. Doufám, že se podobná setkání stanou nejen tradicí, ale že budou třeba
i tematicky zaměřené“
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje37
Pozornost Jihomoravského kraje se neobrací pouze na bývalé zaměstnance úřadu. Snahou
představitelů Kraje je i podpora aktivit široké skupiny seniorských organizací. V minulém roce
byla realizována první konference se seniorskou tematikou. Mezinárodní konference „Jak se
žije důchodcům v ČR – Stříbrná síla“ se uskutečnila ve čtvrtek 5. června 2014
v Administrativním a školicím centru Krajského úřadu JMK v Brně na ul. Cejl. Tuto konferenci
zahájil hejtman Michal Hašek. Konference, pořádané Svazem důchodců ČR, se zúčastnili také
představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.
Neméně významnou aktivitou je projekt „Senioři sobě II.“ 38, navazující na projekt Senioři sobě,
který se uskutečnil již v roce 2009. V loňském roce v Jihomoravském kraji proběhl projekt
Senioři sobě II., ve spolupráci s představiteli měst byla realizována školení pro seniory
v Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě. Na školení byli pozvání aktivní a ochotní
senioři, kteří získané informace předávali dál mezi své vrstevníky, kteří mají ztížený pohyb
a k informacím se hůře dostávají. Kromě důležitých informací, rad a doporučení obdrželi kurýři
prevence preventivní tašku, ve které kromě preventivních tištěných materiálů, dvd, reflexních
a prezentačních věcí byly i dotazníky. Dotazníky zjišťovaly, jakou mají senioři zkušenost
s předváděcími akcemi. V rámci projektu bylo proškoleno asi 130 seniorů a dotazníkového
šetření se zúčastnilo 246 seniorů. Projekt organizovalo Krajské ředitelství Policie
Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Vyšší policejní
školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově - pracoviště Brno.

37 Článek Setkání s bývalými zaměstnanci úřadu, Jihomoravský kraj, 2014. Dostupné z:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=241462&TypeID=2
38 Senioři sobě II. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/seniori-sobe-ii-738330.aspx
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Sociální služby pro seniory39
Jihomoravský kraj má ve srovnání s celorepublikovým průměrem starší věkovou strukturu
obyvatel. Podle trendu posledních let a vývojových prognóz lze očekávat stárnutí obyvatel
i v dalších letech. Ve střednědobém i dlouhodobějším horizontu však nepůjde o dramatické
změny, nýbrž o dlouhodobé a postupné proměny podílu jednotlivých složek populace
charakteristické nárůstem počtu obyvatel ve věku 65+ společně s poklesem podílu věkové
kategorie 0-14 let.
V rámci sociálních služeb je podpora směřovaná do terénních a ambulantních služeb
umožňujících seniorům život v přirozeném prostředí a poskytujících odlehčení pro pečující
osoby. Současně usiluje o dostupnost kapacit pobytových služeb pro seniory se zacílením
na nejpotřebnější občany. V současné době je v Jihomoravském kraji kapacita 35 služeb
domova se zvláštním režimem 2 726 míst a ve srovnání s ostatními kraji nám patří jedno
z předních míst. Přesto se lokálně objevuje vyšší poptávka po pobytových službách. V průběhu
roku 2014 byla připravena výstavba nového domova pro seniory v Újezdu u Brna
s předpokládanou kapacitou 100 míst. Další prioritou je udržitelná síť dlouhodobých
pobytových zařízení pro seniory a ohledem na specifické potřeby.40
Od roku 2010 je Jihomoravským krajem realizován projekt Zajištění gerontologické
a organizační supervize s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory v souladu
s kritérii České alzheimerovské společnosti. Projekt přispívá k rozšíření znalostí a vybraných
dovedností v oblasti práce s lidmi postiženými demencí a Alzheimerovou chorobou. V roce
2014 pokračovala příprava některých služeb na získání certifikátu Vážka, kterou má 7 krajských
organizací, 4 z nich certifikát obhájily. Významnou aktivitou je také program Bon Appetit –
radost z jídla, který přispívá ke zkvalitnění života uživatelů pobytových služeb pro seniory
v Jihomoravském kraji.

Rodinná politika a senioři
Podpora seniorů, jejich aktivit a plnohodnotného života dlouhodobě patří mezi priority
Jihomoravského kraje také v oblasti rodinné politiky. Jižní Morava je prvním regionem ČR,
39Podrobněji k legislativnímu rámci, vč. Zákona o sociálních službách viz Bláhová, K. 2015
40Uvedené priority jsou významnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji na období 2015-2017. Dostupné z: http://www.socialnisluzbyjmk.cz/Articles/3511-2Strednedoby+plan+rozvoje+socialnich+sluzeb+v+Jihomoravskem+kraji++na+obdobi+2015++2017.aspx
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který od roku 2010 pomáhá seniorům systémem slev prostřednictvím známých „Senior
pasů“41 k pokračování v aktivním způsobu života. Projekt vznikl na podporu obyvatel s věkem
od 55 let a přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům
karet SeniorPas. Nabízené slevy ve výši 5-50 % jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví,
lázeňství,

wellness,

cestování,

stravování,

ubytování,

vzdělání,

muzea,

galerie,

ale i na spotřební nákupy.
Ze strany Jihomoravského kraje je významná také podpora vzniku a činnosti informačních
center pro seniory – „Senior Pointů“, jejichž síť se postupně rozšiřuje po celém území kraje
a v současnosti je na našem území deset takových míst. Projekt Senior Point42 si klade za cíl
zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat se v každodenní
záplavě informací, a tak jim usnadnit komunikaci s úřady a institucemi. Kromě seniorů
je projekt určen partnerům – místním samosprávám, organizacím, zabývajícím se programem
pro seniory a komerčním subjektům. V rámci tohoto kontaktního místa pro seniory je možné
získat informace z oblasti bezpečnosti, prevence nebo volnočasových aktivit. Nedílnou
součástí tohoto centra je bezplatná právní a finanční poradna, dále přednášky a kontaktní
místo projektu Senior pas. V rámci spolupráce s místními organizacemi se podílí
na společenských akcích pro cílovou skupinu 55+ (dny zdraví, svátky seniorů).
Jak uvádí Národní koncepce rodinné politiky, jedním ze záporných společenských rysů
je vnímání starší generace jako nepotřebné a nesamostatné komunity, která je přímým
ohrožením národního životního standardu. Určitým způsobem se toto pro seniory „negativní“
společenské klima promítá do jejich postavení v rodině. S ukončením ekonomické aktivity
ztrácí postavení seniorů na významu, dochází k ohrožení společenským vyloučením
a k nedostatečné participaci na společenském dění. Mezigenerační solidarita a rodinná
pospolitost upadá43. Prarodiče jsou v rodinách často vnímáni jako zátěž, zejména vlivem jejich
špatného zdravotního stavu a nesoběstačnosti v pokročilém věku, kdy jim rodiny často
poskytují neformální péči mnohdy na úkor vlastního profesního či soukromého života.
V horších případech převládne lhostejnost a rodinné svazky se, ať už vlivem faktické
či psychické vzdálenosti (odcizení), oslabují. Velmi negativním důsledkem takových situací

41 Více informací o projektu SeniorPas lze nalézt na http://www.seniorpasy.cz
42 Více informací o projektu Senior point lze nalézt na http://www.seniorpointy.cz
43 k mezigeneračním aktivitám více viz Vaculík, L. 2015
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může být předávání nežádoucích vzorců chování dětem, které jsou svědky nevhodného
jednání rodičů s prarodiči44.
Z těchto důvodů byl v roce 2014 podpořen projekt „Pilotní realizace programu na podporu
mezigeneračního dialogu v JMK“, jehož realizátorem je Spokojený senior - KLAS z. s. Cílem
projektu je posílení postavení seniorů ve vnímání dětí v kontextu rodiny, rozšíření povědomí
o potřebách seniorů v současnosti, zavedení etických principů ve výchově a usilování o zvýšení
celospolečenského respektu a odpovědnému sociálnímu chování. Projekt pilotně probíhá
ve vybraných základních a středních školách v Jihomoravském kraji v období od září 2014
do září 2015. Výstupem projektu bude ucelená metodika pro vedení tematických besed
ke kurzu „Mám rád babičku a dědečka“ pro ZŠ a „Sociální odpovědnost“ pro ZŠ a SŠ. Ojedinělý
projekt Evy Stiborové se snaží dětem a mladým lidem přiblížit generaci seniorů. Několik
výpovědí, dokreslující význam realizovaného projektu, byly k tomuto projektu proneseny
ve středu 1. dubna 2015 při besedě se žáky ZŠ Purkyňova a SOŠ a SOU Vyškov 45: „Spokojená
a fungující rodina je základem všeho. Proto je důležité umět vnímat potřeby starších
lidí,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý, který má na starosti Rodinnou politiku
Jihomoravského kraje. Hlavní organizátorkou projektu je pracovnice aktivizačního oddělení
domova pro seniory v Sokolnicích Eva Stiborová, která se starším lidem dlouhodobě věnuje.
„Podle evropského výzkumu z roku 2012 u nás většina mladých lidí vnímá seniory negativně.
Abychom to mohli změnit, musíme děti učit chápat potřeby seniorů už ve školním
věku,“ přiblížila Eva Stiborová důvod, který ji přiměl k organizaci projektu. Téma soužití
se seniory zatím ve školní výuce zůstávalo, na rozdíl od jiných problematik, spíše opomíjeno.
Děti v rámci projektu absolvují interaktivní besedy, které jim mají přiblížit život seniorů
a pomoci jim pochopit jejich potřeby. Besedy jsou realizovány ve třech variacích
přizpůsobených věku posluchačů – projektu se účastní žáci prvních a druhých stupňů
základních škol a žáci středních škol, středních odborných učilišť a gymnázií. „Projektu
se účastní celkem šestnáct škol z celého Jihomoravského kraje. Zapojené školy jsou z menších
i větších měst, snažili jsme se pokrýt rovnoměrně celé spektrum školních institucí,“
uvedla koordinátorka programu na podporu mezigeneračního dialogu v Jihomoravském kraji
Kateřina Szczepaniková.

44 Národní koncepce rodinné politiky, MPSV, 2005. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf
45 Článek Cílem projektu je podpora mezigeneračního dialogu dětí a seniorů, Jihomoravský
kraj, 2015. Dostupné z: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=257337&TypeID=2
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Projekt si kromě osvěty dětí klade za cíl zjistit současné názory a informovanost žáků ohledně
seniorské problematiky prostřednictvím dotazníkového šetření. Na základě získaných
poznatků z besed a z asi 4000 dotazníků bude vytvořena metodická příručka, která pedagogům
nabídne doporučení, jak téma života seniorů začlenit do školních vzdělávacích plánů. Projekt
probíhá od září minulého roku a ukončen bude letos v srpnu.
Další zajímavou a prospěšnou aktivitou, kterou Jihomoravský kraj finančně podporuje,
jsou „Klub aktivních seniorů - KLAS“46, což je aktivizační program pro seniory. Projekt vychází
z rakouského vzdělávacího programu LIMA (Kvalita života ve stáří), podle vzoru studie SIMA
(Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universitat Erlangen. V ČR byl rozšířen v roce 2009
za podpory nadace Renovabis. Jedná se o projekt obsahující samotný program setkávání
seniorů rozčleněný do čtyř hlavních částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory
udržovat ve své samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím na individuální podmínky
každého z účastníků. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence
a prohlubují stávající možnosti, včetně psychohygieny nebo přímo duchovních (morálních)
otázek. Další částí projektu je síť jednotlivých KLASů, které podporují spolupracující
organizace. Vznikají tedy KLASy při obci, farnosti, pečovatelském domě, Senior Pointech
a dalších partnerských organizacích. Nedílnou součástí projektu je ucelené vzdělávání
animátorů (vedoucích KLASů), a to jak v základním kurzu A KLAS - animátor klubů aktivních
seniorů, tak po jeho absolvování každoročně nabídkou pokračovacích jednodenních seminářů.
Jelikož jsme si vědomi, že slaďování rodinného a profesního života je velmi důležitou součástí
života rodin stejně jako podpora mezigeneračních vztahů, věnujeme těmto tématům
pozornost i v Koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-201947. Aktivita
3.4.1. je zacílena na podporu inovativních aktivit pro seniory, na programy zapojující seniory
do péče o děti. Jedním za takových projektů je projekt „Trojlístek“48, který realizuje Centrum
pro rodinu a sociální péči v Brně. Trojlístek navazuje na stejný projekt „Trojlístek, sblížení tří
generací“, který byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského
sociálního fondu. Cílem projektu Trojlístek je podpora rodiny, navázání vztahu mezi dítětem

46 KLAS – Klub aktivních seniorů, Centrum pro rodinu a sociální péči. Dostupné z:
http://www.crsp.cz/projekty/17-klas-klub-aktivnich-senioru
47 Dokument je k dispozici na webu rodinné politiky Jihomoravského kraje
http://www.rodinnapolitika.cz/webfiles/soubory/koncepce_rodinne_politiky_na_obdobi_20
15_2019.pdf.
48 Trojlístek. Dostupné z: http://www.crsp.cz/rodiny-s-detmi/150-trojlistek
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a ženou zralého věku, která doplní domácí zázemí a v ideálním případě se stane dalším členem
rodiny. Náhradní babičky mohou zastoupit vlastní babičku, která již nežije, bydlí daleko,
nebo se s vnoučaty nestýká ze zdravotních či jiných důvodů. Dalším pozitivním vlivem služby
je usnadnění návratu na trh práce rodičů a současně vytvoření pracovních příležitostí
pro nezaměstnané ženy v seniorském věku tím, že dojde k vytvoření pracovně přátelského
vztahu vyškolené náhradní babičky s rodinou založeného v osobní rovině. Projekt reaguje
na nedostatek míst v zařízeních předškolní péče a na skutečnost, že členové širší rodiny často
žijí fyzicky odloučeni a nemohou si navzájem pomáhat v běžných rodinných záležitostech.
Rodiče malých a školních dětí dostanou možnost seznámit se s ženou, která v rodině bude
zastupovat roli náhradní babičky. Tyto ženy s rodinou vytvoří pracovně přátelský vztah,
který bude založen na osobní rovině a zároveň na doporučeném finančním ohodnocení.
Cena za službu péče o děti je nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát
náhradní babičku domů častěji. Základním předpokladem účasti ve službě Trojlístek jsou
dobrovolnost a vlastní zodpovědnost obou stran. Rodiny i babičky mohou z partnerství
ve kterékoliv fázi odstoupit. Partnerství lze ukončit písemnou zprávou či e-mailem
koordinátorce projektu. Členky pracovního týmu zjišťují zpětnou vazbu od klientů a řeší
případné komplikace či nedorozumění.
Prospěšným projektem, který realizuje Městská policie Brno, je „Senior akademie“49,
což je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání50 (obdoba Univerzit
třetího věku) určený seniorům. Témata vzdělávání jsou zaměřena na oblasti prevence
kriminality, požárů a dopravní nehodovosti, vzdělávání v oblasti ochrany spotřebitele,
nájemníka a pacienta, finanční gramotnosti, první pomoci, kyberprostoru, základech práva
a systému fungování státní správy a samosprávy. Program se věnuje i orientaci v sociální síti
obcí, měst a krajů, systému údržby a obnovy města a fungování příspěvkových organizací
poskytujících sociální služby.
Již několik let Jihomoravský kraj vyhlašuje „dotační programy v oblasti rodinné politiky“
na podporu aktivit neziskových organizací a obcí v podpoře služeb a aktivit pro rodiny s dětmi.
V rámci těchto dotačních programů v roce 2014 byla podpora zaměřena mj. na projekty
na posílení mezigenerační solidarity a podporu seniorů. V roce 2015 v rámci těchto dotačních
49 Senior akademie, Městská policie Brno. Dostupné z: http://www.mpb.cz/seniori/seniorakademie/
50 podrobně se celoživotnímu vzdělání věnuje studie zpracovaná k tomuto projektu
s názvem: „Celoživotní učení“ (Santia 2015)
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programů jsou prioritně podporovány inovativní aktivity pro seniory, mezigenerační soužití
a různé programy pro osoby, které pečují o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora.
Jihomoravský kraj každoročně finančně podporuje „Svaz důchodců ČR“, městskou organizaci
Brno. V loňském roce byla podpora zaměřena na projekt Prohloubení rodinných vztahů –
soužití mezi generacemi. Hlavní náplní projektu byla podpora vzájemného soužití starší
generace s pravnuky a jejich sbližování, společné návštěvy kulturních akcí – divadla, baletu,
uspořádání dětského karnevalu s vyhlášením soutěže o nejlepší masku, společná návštěva
brněnské ZOO, plavba lodí, návštěvy hradů a zámků a dalších společenských a kulturních akcí.
Mezi seniorské organizace, které Jihomoravský kraj dlouhodobě finančně podporuje, je také
Rada seniorů České republiky, o.s., Praha. Finanční příspěvek byl určen na aktivity krajské Rady
seniorů České republiky, o.s., jejích členských organizací působících v Jihomoravském kraji
a pro informovanost seniorů v oblastech právních, sociálně-zdravotních a bezpečnostních.
Rada seniorů ČR, o. s. je zastřešující organizací seniorských sdružení a aktivit. V zastoupení
seniorů ČR plní např. vyjednávací, iniciativní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce
ve vztahu k vládě, ministerstvům, parlamentu, dalším ústavním činitelům a orgánům krajské
a obecní samosprávy.
Za zmínku stojí také dokument „Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji“51. Vznikl v rámci
projektu „Rozvoj regionální rodinné politiky v Jihomoravském kraji“, který realizovala obecně
prospěšná společnost Společně o.p.s. Obsahuje kapitolu autora PhDr. Josefa Zemana
zaměřenou na rodinu prarodičů a rodinu seniorů. Kapitola se zabývá obecným rozborem
a statistickými údaji o seniorech v Jihomoravském kraji, dále také problematikou separace
dospělých dětí od rodičovské rodiny, rodinou prarodičů v jejich preseniu a seniu
z psychologického hlediska, specifickými problémy zaměstnaných prarodičů, prarodiči a jejich
vztahem ke vzdělání, rodinou prarodičů, seniorů, a jejím přístupem k problematice péče
o zdraví, rodinou prarodičů a seniorů a dopravou, specifiky bydlení prarodičů a seniorů,
a v neposlední řadě rodinou prarodičů a seniorů se specifickými potřebami.

51 Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji, Jihomoravský kraj, 2014. Dostupné z:
http://www.rodinnapolitika.cz/150-zprava-o-rodine-v-jihomoravskem-kraji.html
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Na konci září roku 2014 Jihomoravský kraj uspořádal 1. konferenci o rodinné politice
v Jihomoravském kraji52, na které vystoupili zástupci Žilinského samosprávného kraje,
Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníci z akademického prostředí. Mezi zajímavé
příspěvky patřily „Stav rodinné politiky v ČR a podpora rodin v ČR“, dále „Péče o seniora
v domácím prostředí: úloha rodinných a profesionálních pečovatelů“ a praktický příspěvek
„Jak se žije rodině s osmi dětmi“.
Na seniory pamatuje Jihomoravský kraj i v rámci webu rodinné politiky,53 který je rozšířen
o verzi pro seniory a slabozraké.
Co plánujeme do budoucnosti? Naší snahou je udržet stávající projekty a aktivity, které v rámci
služeb pro seniory a v souvislosti s rodinnou politikou chceme podporovat a realizovat
dle možností kontinuálně. Jednotlivé aktivity pro konkrétní kalendářní rok schvaluje Rada
Jihomoravského kraje prostřednictvím „Akčního plánu rodinné politiky Jihomoravského
kraje54“. Ten rozpracovává návrhy aktivit, které jsou uvedené ve schválené Koncepci rodinné
politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019. Součástí konkrétních aktivit je finanční
plán na zajištění realizace jednotlivých aktivit v kalendářním roce a nově i indikátory
pro monitoring jejich plnění. Pro realizaci výše zmíněných aktivit je důležitá výše finanční
podpory na konkrétní rozpočtový rok, kterou schválí volené orgány Jihomoravského kraje.

Asociace krajů ČR
Na závěr uvádíme Memorandum o spolupráci55 uzavřené v roce 2009 mezi Asociací krajů
České republiky a Radou seniorů České republiky, které má za cíl vzájemnou spolupráci
na úrovni krajů v oblasti seniorského tématu. (viz příloha č. 6).

52 Další podrobnosti o 1. konferenci o rodinné politice v Jihomoravském kraji, včetně
přednesených příspěvků, naleznete na odkazu http://www.rodinnapolitika.cz/190konference-rodinna-politika-v-jihomoravskem-kraji.html
53 Verzi pro seniory a slabozraké naleznete na www.rodinnapolitika.cz
54 Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje, Jihomoravský kraj, 2015. Dostupné z:
http://www.rodinnapolitika.cz/217-akcni-plan-rodinne-politiky-jihomoravskeho-kraje-narok-2015.html
55 Memorandum_Rada seniorů ČR, Asociace krajů České republiky, 2009. Dostupné z:
http://www.asociacekraju.cz/dokumenty/memoranda-o-spolupraci/rok-2009/
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N ÁČRT PROBLÉMOV A ANALÝZA SÚČASNÉHO ST AVU V OBLASTI
POSKYTOVANIA SOCIÁLN YCH SLUŽIEB V T RENČÍNE A BLÍZKOM REGIÓNE
MGR. LADISLAV PAVLÍK

Terminologická (právna) a metodologická základňa
V tejto časti sumarizujeme základné pojmy, ktoré tvoria vecný a právny základ štúdie,
vychádzajúc zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Verejný poskytovateľ sociálnej služby (§3 ods. 3 a 4 zákona – ďalej „VP“)
VP je za podmienok ustanovených zákonom obec, právnická osoba zriadená obcou alebo
založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založený vyšším
územným celkom. Vyšší územný celok je poskytovateľom sociálnej služby, len ak poskytuje
základné sociálne poradenstvo.

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby (§3 ods. 3 a 5 zákona, ďalej len „NVP“)
NVP je iná (ako predtým uvedená) osoba. NP môže byť aj:


Cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má
registrovaný trvalý pobyt na území SR podľa osobitného predpisu.



Fyzická osoba, ktorá je cudzinec a nie občanom štátu Európskeho hospodárskeho
priestoru, ak má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území SR podľa
osobitného predpisu.



Právnická osoba mimo územia SR, ktorej organizačná zložka má sídlo na území SR.

Donedávna právna úprava v tejto oblasti bola predmetom intenzívnej kritiky. Dokonca boli
vybrané ustanovenia zákona o sociálnych službách kvalifikované nálezom Ústavného súdu
ako protiústavné s potrebou prijať potrebné legislatívne opatrenia za účelom zrovnoprávnenia
verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Postavenie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku
Na problematické aspekty nerovnakého postavenia verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb v systéme ich financovania reagovala aj súčasná Vláda SR, ktorá a vo svojom
Programovom vyhlásení na roky 2010 – 2014 „Občianska zodpovednosť a spolupráca“
zaviazala „...zmeniť systém financovania poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby boli
zrovnoprávnené všetky právne formy poskytovateľov...“, čím by sa mohlo dosiahnuť reálne
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naplnenie práv klientov na výber poskytovateľa sociálnej služby. K zabezpečeniu tejto úlohy
je nevyhnutné mať kontinuálne k dispozícii relevantné štatistické údaje a analýzy.
K 1. polroku 2014 bolo na účely jednotlivých druhov sociálnych služieb a odborných činností
registrovaných v Centrálnom registri zaznamenaných celkovo 2 742 registrácií poskytovateľov
sociálnych služieb (tento počet bol vyšší ako celkový počet samotných poskytovateľov,
nakoľko jeden poskytovateľ mohol byť registrovaný pre viac druhov sociálnych služieb alebo
odborných činností).
Takmer tri štvrtiny všetkých registrácií (73,5 %) sa viazali na služby dlhodobej starostlivosti
o odkázané staršie osoby a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
V Bratislavskom a Košickom samosprávnom kraji bol počet registrácií vo vzťahu k počtu
obyvateľov v regióne najvyšší, v Prešovskom zase najnižší.
Takmer 62 % registrácií sa týkalo verejných poskytovateľov, 38 % neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb.
Najvyššie zastúpenie registrácií verejných poskytovateľov sa týkalo oblasti služieb dlhodobej
starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej osoby a podporných služieb, ktoré patria
k tradičným oblastiam angažovania miestnej a regionálnej samosprávy v sociálnych službách.
Zastúpenie verejných a neverejných poskytovateľov v ostatných oblastiach sociálnych služieb
(napr. pri zabezpečovaní základných životných potrieb, pomoci rodinám s deťmi) bolo
vyrovnanejšie, v prípade nových druhov sociálnej služby (napr. nízkoprahových centier, služieb
prostredníctvom telekomunikačných technológií) a odborných činností dokonca dominovali
neverejní poskytovatelia.
Na účely poskytovania sociálnych služieb bolo registrovaných 14 zdravotníckych zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti – v 12 prípadoch išlo o neziskovú neverejnú organizáciu,
prevažne z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Najčastejšie išlo o registráciu
na poskytovanie služieb v domove sociálnych služieb.
Všeobecne možno konštatovať, že tradičné druhy sociálnych služieb boli doménou verejných
poskytovateľov a nové, príp. doteraz nerozvinuté služby z predchádzajúceho obdobia,
boli doménou neverejných poskytovateľov.
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Podľa doterajšieho vývoja sú neverejnými poskytovateľmi najčastejšie cirkevné právnické
osoby či iné právnické osoby, najčastejšie neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby.
V súlade s ust. 71 ods. 1 ZSS sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej
služby môžu byť financované:


z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby



z úhrad za sociálne služby od prijímateľov sociálnej služby na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby – len so súhlasom obce alebo vyššieho územného celku,
ktorý takúto právnickú osobu zriadil alebo založil,



z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy

Sociálna oblasť
Táto časť sa venuje analýze súčasného stavu v sociálnej oblasti v meste Trenčín a jemu
prislúchajúcim obciam v rámci funkčného mestského územia Trenčín. Uvedené údaje tvoria
východisko pre definovanie adekvátnych sociálnych politík a k nim prislúchajúcim
implementačným nástrojom pre napĺňanie cieľov a priorít pre sociálnu oblasť definovaných
v IROP.

Legislatívne vymedzenie56
Obce v zmysle decentralizácie a prechode kompetencií štátnej správy na samosprávu,
konkrétne v nadväznosti na zákony v aktuálnom znení:


č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,



č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci,



č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky,



č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele,



č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,



č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

56 k legislatívnemu rámci podrobne BLÁHOVÁ, K. 2015 v Legislativa a strategické dokumenty
na nižších úrovních, str. 47-81
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V kontexte uvedených zákonov v aktuálnom znení obec poskytuje, alebo zabezpečuje
poskytovanie:
1. sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov,
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.

Zariadenia sociálnej pomoci v Trenčianskom samosprávnom kraji
Súčasný stav inštitucionálneho zabezpečenia sociálnej pomoci
Mesto Trenčín inštitucionálne zastrešuje poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom
mestskej rozpočtovej organizácie: Sociálne služby mesta Trenčín (ďalej len SSMT). Sociálnu
oblasť so zameraním na sociálne služby v rámci organizačnej štruktúry mesta zabezpečuje
odbor sociálnych vecí Mestského úradu Trenčín a v rámci volených štruktúr samosprávy
pôsobí Komisia sociálnych vecí.

Zariadenia sociálnej pomoci v meste Trenčín
SSMT v súčasnosti na území mesta Trenčín prevádzkuje nasledujúce zariadenia, v ktorých
poskytuje nasledujúce sociálne služby a činnosti:
I.

Zariadenie opatrovateľskej služby, ulica Piaristická,


odborné činnosti:
a. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b. sociálne poradenstvo,
c.

sociálna rehabilitácia,

d. ošetrovateľská starostlivosť,



obslužné činnosti:
e. ubytovanie,
f.

stravovanie,

g. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,



ďalšie činnosti:
h.

vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí.
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II.

Zariadenie pre seniorov, ulica Lavičková,


odborné činnosti:
a. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b. sociálne poradenstvo,
c.

sociálna rehabilitácia,

d. ošetrovateľská starostlivosť,



obslužné činnosti:
e. ubytovanie,
f.

stravovanie,

g. ďalšie obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

a šatstva,


ďalšie činnosti:
h. poskytovanie osobného vybavenia,

III.

i.

utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,

j.

zabezpečenie záujmovej činnosti.

Detské jasle, ulica 28. októbra,


odborné činnosti:
a. podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného

života,
b. sociálne

návyky (včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti), osvojenie

hygienických návykov,
c.

stravovacie návyky

d. rozvoj myslenia, slovného prejavu a komunikácie,
e. podpora kreativity a motoriky,
f.



podpora fyzickej aktivity,

obslužné činnosti:
g. stravovanie,
h. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba prádla pre vlastné zariadenie,



ďalšie činnosti
i.

poskytovanie ošatenia počas pobytu v detských jasliach.
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IV.

Centrum Seniorov, ulica Osviečimská,

II.

Nocľaháreň, ulica Nešporova 8, Trenčín. Služby poskytuje len v zimnom období od 1.
11. do 31. 3.


poskytuje:
a. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
b. sociálne poradenstvo,



podmienky na:
a. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
b. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

Kluby dôchodcov v Trenčíne
Na území mesta Trenčín pôsobí 8 klubov dôchodcov (ďalej len KD), ktoré sú finančne dotované
s rozpočtových prostriedkov mesta Trenčín. V rámci KD sa realizujú záujmové činnosti
pre skupiny seniorov združených v nasledujúcich kluboch:


KD Kubrá, Kubranská 63/94, Trenčín,



KD Zlatovce, Zlatovce, Trenčín,



KD 28. októbra, ul. 28. októbra č. 1, Trenčín,



KD Záblatie, Záblatská 103/1, Trenčín,



KD Kubrica, Kubrica, Trenčín,



KD Opatová, Kultúrny dom Opatová, Trenčín,



KD Mierové námestie, Mierové námestie 2, Trenčín,



KD Istebník, Medňanského č. 130/1, Trenčín.

Tabulka 5: počet členov v jednotlivých KD
Zariadenie

Počet členov 2013

Počet členov v auguste 2014

Klub dôchodcov - Záblatie

71

69

Klub dôchodcov - Istebník

70

71

Klub dôchodcov - Zlatovce

105

99

Klub dôchodcov - Mierové námestie

105

60

Klub dôchodcov - 28. októbra

69

70

Klub dôchodcov - Opatová

150

151

Klub dôchodcov - Kubra

83

95

Klub dôchodcov - Kubrica
Celkový počet členov

55

58

708

673
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Voľnočasové aktivity pre seniorov taktiež pokrýva Centrum seniorov Trenčín, Osvienčimská 3,
s celkovou kapacitou až do 200 osôb. V roku 2013 centrum aktívne navštívilo 14 500 seniorov,
t.j. priemerne 1 200 seniorov/mesiac, v roku 2014 (do augusta 2014) 8 000 seniorov, t.j. 1000
seniorov/mesiac.

Centrá sociálnej pomoci v ďalších obciach
Obec Kostolná Záriečie



Centrum sociálnych služieb Lipa
Domov sociálnych služieb

Obec Mníchova Lehota


Nie je

Obec Skalka nad Váhom


Centrum sociálnych služieb
o odľahčovacia služba,
o opatrovateľská služba,
o prepravná služba.

Obec Trenčianska Teplá


Zariadenie opatrovateľskej služby
o pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
o ubytovanie,
o stravovanie resp. donáška stravy,
o upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Obec Trenčianska Turná



Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb

Obec Veľké Bierovce


Nie je

Obec Zamarovce



opatrovateľská služba
Klub dôchodcov

Záujem o sociálne služby v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja
Na základe žiadostí evidovaných zložkami a rozpočtovými organizáciami mesta Trenčín
zodpovednými za sociálnu oblasť, pre roky 2013 a 2014 (august) je kumulovaný dopyt
pre sociálne služby nasledovný:
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Graf 4: počet žiadostí o sociálnu službu v Trenčianskom samosprávnom kraji

Počet žiádostí o sociálnu službu
267

270
260
250
240

232
230
220
210
rok 2013

rok 2014

Podľa formy sociálnej služby je kumulovaný dopyt 282 žiadostí (žiadosť môže obsahovať
požiadavku na viacero foriem SS):
Tabulka 6: Štruktúra žiadostí podle žiadanej formy SS
Štruktúra žiadostí podľa žiadanej formy SS

Rok 2013

ambulantná

2

terénna

58

pobytová

222

Podiel žiadostí o jednotlivé formy pre rok 2013 je nasledovný:
Graf 5: Štruktúra žiadostí podľa formy za rok 2013

Štruktúra žiadostí podľa formy za rok 2013
1%
20%

ambulantná
terénna
pobytová
79%
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Podľa druhu sociálnej služby je kumulovaný dopyt 327 žiadostí (žiadosť môže obsahovať
požiadavku na viacero druhov SS):
Štruktúra žiadostí podľa žiadaného druhu SS

Rok 2013

odľahčovacia služba

3

opatrovateľská služba

59

zariadenie pre seniorov

147

zariadenie opatrovateľskej služby

118

Podiel žiadostí o jednotlivé druhy SS pre rok 2013 je nasledovný:
Graf 6: Štruktúra žiadosti podľa druhu za rok 2013

Štruktúra žiadosti podľa druhu za rok 2013
1%

18%

odľahčovacia služba
opatrovateľská služba

45%

zariadenie opatrovateľskej služby
zariadenie pre seniorov
36%

Veková štruktúra obyvateľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (2012)
Tabulka 8: Veková štruktúra obyvateľov v meste Trenčín (k 31. 12. 2012)
Veková kategória

Počet

% podiel

0-3

1 594

2,87

3-6

1 511

2,72

6-15

3 911

7,04

15-18

1 420

2,55

18-60

34 353

61,88

60+

12 719

22,91

Spolu

55 513

100,00
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Tabulka 9: Veková štruktúra v obciach v hraniciach FMÚ
Vek

Do

15 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 - 84 85 rokov

(Spolu)

rokov

rokov

SR

5399333

826841

118291 162301 108340 622346 60812

Okres Trenčín

113167

15345
89

23734
3
136

1512

664

33727
3
187

15000

Kostolná-Záriečie

23849
8
113

113

26

Mníchova Lehota

1235

210

247

380

247

143

8

Opatovce

405

65

83

116

78

59

4

Skalka nad Váhom

1183

185

238

378

176

171

35

Soblahov

2140

335

440

665

413

260

27

Trenčianska Teplá

4060

590

835

1213

803

544
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Trenčianska Turná

3155

527

655

1030

565

347

31

Trenčín

55656

6906

11500

16352

12480

7687

731

Veľké Bierovce

637

94

113

193

140

82

15

Zamarovce

843

125

172

256

150

125

15

rokov

rokov

rokov

a viac

Zdroj: Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany - spracovanie podľa
http://datacube.statistics.sk/SODB/
Od roku 2007 narastá počet detí v predškolskom veku, približne o 1%, pričom nárast bude
pokračovať až do roku 2018. Týka sa to aj mesta Trenčín o čom svedčí vývoj počtu narodených
detí.
Tabulka 7: vývoj počtu narodených detí
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet

455

474

467

454

474

474

531

528

512

Starnutie
Tabulka 8: Počet obyvateľov 65+, okres Trenčín
rok
počet
rok
2001
14 557 2008
2002
14 705 2009
2003
14 746 2010
2004
14 909 2011
2005
15 080 2012
2006
15 274 2013
2007
15 493
Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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počet
15 732
15 973
16 227
16 466
16 861
17 367

Sociálne služby v TSK
Typy sociálnych služieb
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na:


prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,



zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný́ život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,



zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,



riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,



prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Poznáme viacero druhov sociálnych služieb, ktoré môžu byť poskytované rôznou formou
a v rôznom rozsahu. Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania
sociálnej

služby

sa v

konkrétnom

prípade

určia

podľa

nepriaznivej

sociálnej

situácie a v niektorých prípadoch aj podľa stupňa odkázanosti osoby na pomoc inej osoby
(ide o prípady poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach určených osobám odkázaným
na pomoc iných a dôchodcom a o opatrovateľskú službu).
Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou
formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

Zoznam sociálnych služieb poskytovaných v TSK (v zátvorke uvádzame počet)


Denné centrum (21)



Denný stacionár (6)



Domov na pol ceste (2)



Domov sociálnych služieb (56)



Jedáleň (10)



Komunitné centrum (6)



Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (2)



Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (7)



Nízkoprahové denné centrum (1)
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Nocľaháreň (7)



Odľahčovacia služba (19)



Opatrovateľská služba (132)



Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (2)



Požičiavanie pomôcok (10)



Prepravná služba (18)



Rehabilitačné stredisko (1)



Sociálna rehabilitácia (3)



Sociálne poradenstvo - špecializované (5)



Sociálne poradenstvo - základné (18)



Špecializované zariadenie (28)



Terénna sociálna služba krízovej intervencie (2)



Tlmočnícka služba (2)



Útulok (12)



Zariadenie núdzového bývania (5)



Zariadenie opatrovateľskej služby (19)



Zariadenie podporovaného bývania (4)



Zariadenie pre seniorov (50)

Celkovo je v Trenčianskom samosprávnom kraji 226 ZSS, z toho 72 neverejných
poskytovateľov a 25 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Počet prijímateľov sociálnej služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 2233, počet
prijímateľov, ktorým poskytujú služby neverejní poskytovatelia – 1772 (nie sú to len pobytové
služby).
Počet čakateľov v poradovníkoch v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja – 401, poradovníky neverejných a iných verejných poskytovateľov
neevidujeme.
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Záver
V novembri 2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prijalo materiál,
ktorý predstavuje Stratégiu programu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v Slovenskej republike. Predložená stratégia deinštitucionalizácie má nielen
vyplniť doteraz prázdne miesto v programovej štruktúre koncepčného smerovania sociálnych
služieb a náhradnej starostlivosti na Slovensku, ale má určiť jasný zámer a programovú líniu
pre uskutočnenie nevyhnutných zmien, ktoré by viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo 14. decembra 2011
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015. Národný akčný plán deištitucionalizácie predstavuje
základný plánovací dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na plnenie
Stratégie deinštitucionalizácie.
Základným zámerom tejto transformácie je vytvorenie a zabezpečenie podmienok
pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov, odkázaných na pomoc spoločnosti
v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, prostredníctvom komplexu alternatívnych
služieb vo verejnom záujme, ktoré im umožnia slobodný a nezávislý spôsob života s podporou
komunity.
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S TARNUTIE A STAROBA
IVAN PROKEŠ
„Neexistuje univerzálna definícia života – kým žijeme, musíme sa umeniu života učiť.“
(Lucius Annaeus Seneca)
Ľudský život je dynamický proces plný pohybu a zmien. Plný úloh, výziev a očakávaní. Potreby
a záujmy sa časom a vekom menia. Menia sa i priority. No zároveň sa mení i ľudský organizmus.
Starne a stráca sily a energiu. Je to normálny a fyziologický proces. Tak ako sa menia priority,
menia sa i naše možnosti. Potenciál sa znižuje, kapacity sa zmenšujú, rezervy sú menšie.
Naše ciele a snaženia sa často postupne dostávajú do nerovnováhy s našimi reálnymi
možnosťami.
„Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým.“
Johann Wolfgang von Goethe
V dnešnom svete techniky môžeme prirovnať ľudský organizmus k motoru. Motor
sa vyznačuje tým, že má niekoľko rýchlostných stupňov. Každý rýchlostný stupeň má svoje
vlastnosti, svoje určenie a svoju kapacitu. S ľudským organizmom je to podobne. Každý z nás
by mal mať v určitom veku života zaradený ten správny rýchlostný stupeň. Pribúdajúcim
vekom by mal postupne zaraďovať ten správny, teda nižší stupeň rýchlosti. Včas a pokojne.
S rozumom a bez emócií. Umenie rozumne a včas preraďovať životné rýchlosti je veľkým
životným umením. Dobrým návodom na dlhý a zdravý život. Preraďovanie vyžaduje rozum
a pokoj. Pokoj v mysli a duševnú rovnováhu.

Na čo dbať?
Život sa po päťdesiatke rozhodne nekončí. Ale niečo sa predsa len mení. Zdravie začína byť
ohrozenejšie. Síl a energie prirodzene ubúda. Mení sa celková výkonnosť ľudského organizmu.
Rezervy už nie sú také, ako predtým. Logicky by sa mali zmeniť i priority. Prehodnotiť znamená
vytvoriť si nový rebríček svojich hodnôt.
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Zamerajme sa stručne na niektoré kľúčové body:


Prevencia. Pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Všeobecná prevencia,
urologická prevencia, u žien gynekologická. Dodržiavanie toho, čo lekári radia.
Prevencia by sa mala stať súčasťou života.



Pohyb. Je alfa a omega zdravého životného štýlu.

Pohyb je zdrojom zdravia, vitality, imunity a dobrej nálady. Udržiava pohybový aparát v dobrej
funkcii, hybnosť svalov a kĺbov sa posilňuje. Pohybom sa udržuje telesná hmotnosť, fyzická
i duševná kondícia. Pohyb je kľúčová a najúčinnejšia forma prevencie pre vznik
srdcovocievnych a metabolických ochorení.
Treba sa pohybovať pravidelne a systematicky. Venovať čas i priestor pohybovej aktivite.
Ani športovanie nie je v starobe zakázané! Určite každý z nás vo svojom okolí pozná starých
ľudí, ktorí sa pravidelne a aktívne venujú športu.


Strava. Jedno základné a jasné pravidlo. Menej jesť! Metabolizmus sa spomaľuje,
spaľovanie je pomalšie. Tomu treba prispôsobiť i príjem potravy. Jesť menej,
racionálnejšie a zdravšie. Prísnejšie sa kontrolovať. Obmedziť všetky gurmánske excesy.
Naučiť sa ovládať a kontrolovať v jedle. Pozor, ide o prežitie!



Pitný režim. Piť dostatočné množstvo tekutín. Najlepšie obyčajnej pitnej vody.
Nezabúdať počas dňa na vodu. Voda je základ života a základ zdravia. Ľudský
organizmus vodu potrebuje.



Spánok, oddych a relaxácia. Život po päťdesiatke si vyžaduje pravidelný a dostatočný
spánok. Spánok je najprirodzenejšia forma oddychu. Organizmus po päťdesiatke je už
istým spôsobom opotrebovaný. Potrebuje oveľa väčší čas na regeneráciu. Organizmus
potrebuje oddych. Potrebuje regenerovať sily. Oveľa viac a intenzívnejšie ako predtým.



Práca. Platí to, čo pri jedení. Pracovať menej! Viac sa šetriť. Obmedzovať aktivity a šetriť
sily. Výkonnosť bude klesať. Tomu treba prispôsobovať i množstvo a intenzitu záťaže.
Nadprahová a nekontrolovaná pracovná záťaž môže mať u človeka v staršom veku až
fatálne následky.



Vzťahy.

Nič nie je pre pokojný a zmysluplný život tak dôležité ako vzťahy. Pokojné a harmonické vzťahy
v rodine sú základným predpokladom dlhého a zdravého života. To hovoria takmer všetky
zdravotné i sociologické štúdie. Človek je spoločenský tvor. Žije vo vzťahoch. Doma
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i na pracovisku. Vzťahy určujú kvalitu života. Budovanie a udržiavanie harmonických
a fungujúcich vzťahov je základným prostriedkom pre pokojný život. Život však nie je len
o materiálnych veciach. Kvalitu života určujú i iné hodnoty. Láska, rodina, priateľstvo a radosť
z každodenného života. To si za peniaze nekúpime. Nekúpime si ani vlastnú vnútornú
spokojnosť a pokojný život. Tieto hodnoty musíme nájsť v sebe. Pozerajme na starobu
s optimizmom! Nebojme sa starnutia. V našej kultúre je staroba vnímaná v zlých
a pesimistických farbách. Staroba sa berie ako smutné obdobie. Neatraktívna etapa ľudského
života. Poďme trochu polemizovať. Staroba je normálny, prirodzený a zákonitý proces.
Nikomu sa nevyhne. V tom je úplná spravodlivosť. Nerozhoduje výška majetku ani spoločenské
postavenie.
Roky pribúdajú každému rovnako. A predsa sú tu rozdiely. Mnohí ľudia pociťujú strach
až úzkosť pre pri pomyslení na starobu. Iní ju prijímajú s pokojom a eleganciou. Staroba býva
často spájaná s chorobami a podlomeným zdravím. Nie je úplne správne tieto dve veci spolu
spájať. Staroba neznamená vždy chorobu a utrpenie. Staroba má i svoje výhody! Starší ľudia
môžu žiť zdravšie, lebo majú viac času na správnu životosprávu a dodržiavanie zdravého
životného štýlu. Odpadá z veľkej časti pracovný, časový a ekonomický stres. Majú viac času
a sústredenosti na samých seba. Starší ľudia majú svoje životné skúsenosti, majú nadhľad
nad vecami, mnohí vedia brať život s humorom a uvoľnenosťou. Vtedy, keď ich netrápia
choroby, ktoré im komplikujú život.
Bod starnutia sú osobné biologické hodiny. Sú nastavené tak, že každý má svoj vlastný
individuálny bod starnutia. Niekto na 80 rokov, niekto na 62 rokov. Je to individuálne
a zodpovedá to realite. Každý z nás má svoj vlastný moment, kedy začne starnúť. Máme
v rukách rozhodnutie ako budeme žiť. Staroba môže byť obdobie pokoja a napĺňania svojich
túžob a ideálov.

Ako sa so starnutím vyrovnať
Čas povinností je preč. Konečne môžeme robiť, čo naozaj chceme. Sme konečne pánmi svojho
času. Nejde už ani o peniaze, ani o prestíž. Ide len o kvalitu života a vnútornú spokojnosť. Život
je mozaika zložená z maličkostí. Staroba je to pravé a nefalšované obdobie na skutočnú
romantiku.

88

Poláchová (2007) rozlišuje z hľadiska prispôsobovania sa seniorskému veku štyri kategórie ako
sa vyrovnať s vlastným starnutím:


Konštruktivizmus je optimálnou stratégiou. Ľudia majú optimistický postoj k životu,
sú tolerantní a nadväzujú vzťahy s ostatnými. Sú zmierení s faktom starnutia
a uvedomujú si možnosti svojich výkonov a ich dimenzií.



Obranný postoj je stratégia typická pre ľudí, ktorí majú strach z akejkoľvek závislosti
a z hroziacej straty aktívneho života a z tohto dôvodu odmietajú akúkoľvek pomoc.



Sklon k závislosti v starobe majú ľudia, ktorí boli celý život pasívni a spoliehali sa hlavne
na druhých. Aj teraz očakávajú, že ich potreby uspokojí niekto iný. Svoje problémy často
zveličujú, čo im umožňuje ľahšiu manipuláciu s okolím.



Ďalej sú to ľudia, ktorí starobu vnímajú ako nepriazeň osudu. Majú sklon zvaľovať vinu
na iných, často bývajú agresívni, podráždení a nespokojní. Títo ľudia sa považujú
za akúsi obeť svojho osudu, sú ľútostiví a pesimistickí. Cítia sa veľmi osamelí,
ale na druhej strane ani žiadny sociálny kontakt s inými ľuďmi nevyhľadávajú.

Spôsob zvládnutia všetkých zmien spojených so starobu je vždy individuálny. Stretávame
sa s rôznou kombináciou týchto reakcií. Adaptácia na starobu je ovplyvňovaná celým
komplexom činiteľov. Okrem už spomínanej osobnosti človeka a jeho fyzického stavu
tu zo sociálneho aspektu patria činitele ako spoločenská atmosféra, preferovaný životný štýl,
vstup do dôchodku, zmena spoločenského statusu, strata životného partnera či partnerky,
rodina, respektíve to, či sa v nej uprednostňovalo kresťanské zmýšľanie alebo nie. Všetky tieto
faktory sa podieľajú na tom, prečo sa niekto lepšie adaptuje na starobu a iný menej.

Staroba a telesné zdravie
Staroba je spojená s príchodom mnohých závažných i menej závažných ochorení.
Je to prirodzený fakt a realita. V starobe sa ľudský organizmus mení, oslabujú sa fyziologické
funkcie, zhoršuje sa fyzická i duševná kondícia, objavujú sa chronické ochorenia. Staroba,
teda vek nad 65 rokov je spojený so stále vyšším výskytom mnohých ochorení:
1. srdcovocievne (vysoký krvný tlak, ICHS, chronické zlyhávanie srdca, ischemická choroba
dolných končatín, srdcové arytmie).
2. metabolické (cukrovka, poruchy metabolizmu tukov).
3. pohybového systému (osteoporóza, osteoartróza, degeneratívne poškodenia chrbtice).
4. onkologické (nádory hrubého čreva, prostaty, pľúc, maternice, pankreasu a iné).
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5. duševné (demencie, Alzheimer, depresie, úzkostné stavy).
6. neurologické (M. Parkinson).
7. zraku, sluchu (šedý zákal, nedoslýchavosť, poruchy artikulácie).
8. urologické a gynekologické (inkontinencia, zväčšenie prostaty).
9. infekčné (chrípky, infekcie horných a dolných dýchacích ciest, infekcie močových ciest,
črevné infekcie, kožné infekcie).
A samozrejme mnohé iné, ktoré by sme mohli menovať. V skratke sme chceli vymenovať tie
najdôležitejšie. Tie, ktoré sú najčastejšie a tie, ktoré spôsobujú väčšinu zdravotných ťažkostí
u starých ľudí. Mnohé z nich začínajú už v mladšom veku, starobou sa len zhoršujú.
Iné sa objavujú až vo vyššom veku. Niektoré z nich sú závažné, život ohrozujúce. Iné, hoci
neohrozujú na živote, výrazne ovplyvňujú a zhoršujú kvalitu života starého človeka.
Mnohé z nich si vyžadujú sústavné, systematické užívanie liekov. U starých ľudí nebýva
výnimkou, že sa zároveň liečia na viacero ochorení. S tým býva spojená i konzumácia väčšieho
množstva liekov. Ich nesprávne užívanie, nevhodné kombinácie a nedodržiavanie predpísanej
životosprávy a predpísaných pravidiel môže viesť k mnohým zdravotným ťažkostiam. Užívanie
liekov často ovplyvňuje bežný denný režim. To vyžaduje dobrú spoluprácu pacienta
a dodržiavanie pokynov. Mnohé ochorenia významne ovplyvňuje i stav a kvalita výživy,
dostatočný príjem tekutín a niektoré škodlivé návyky (fajčenie, alkohol).

Prevencia chorôb
Prevencia zohráva u starých ľudí dôležitú úlohu. Jej význam a poslanie vekom neklesá
ani nestráca na význame. Prevencia a včasný záchyt môže zabrániť vzniku a rozvoju mnohých
závažných ochorení. Prevencia je komplexný a systematický proces a činnosť. Treba je vnímať
komplexne. Skúsme menovať niektoré dôležité okruhy:
1. Prevencia srdcovocievnych a metabolických ochorení (prevencia a liečba vysokého
krvného tlaku, prevencia komplikácií cukrovky, prevencia závažných cievnych
komplikácií v dôsledku aterosklerózy a mnohé iné).
2. Prevencia osteoporózy, osteoartrózy a degeneratívnych ochorení pohybového systému
(pravidelné denzitometrické vyšetrenia, pravidelné vyšetrenia u ortopéda, správna
výživa, úprava životosprávy …)
3. Prevencia duševných ochorení! (včasná diagnostika M. Alzheimer, starecké depresie,
úzkostné stavy). Veľmi významná je zložka prevencie. Duševné zdravie má rovnaký
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význam ako telesné zdravie. Významne ovplyvňuje kvalitu života jednotlivca a jeho
miesto v spoločnosti. Preto treba tejto oblasti prevencie venovať prioritnú pozornosť.
4. Prevencia onkologických ochorení (pravidelné vyšetrenia u gynekológa, urológa,
pravidelné vyšetrenia prsníkov, hrubého čreva, kože ...).
5. Očkovanie, ako významná prevencia vzniku mnohých závažných infekčných ochorení.
6. Tieto ochorenia môžu pre starého človeka znamenať ohrozenie jeho zdravia a života.
7. Prosperitu krajiny dokážete odvodiť zo spôsobu, akým sa zaobchádza so starými.

Ako zdravo starnúť
Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických
a environmentálnych podmienok ľudského života a spoločenského rozvoja.
Starnutie prebieha na úrovni fyzickej, duševnej i sociálnej. Populácia okolo nás starne.
Predlžuje sa priemerný vek, starých ľudí pribúda. Počtom i percentuálne. Preto otázky týkajúce
sa starnutia, staroby a starostlivosti o týchto ľudí dostávajú stále viac do popredia. Je to
problém individuálny i celospoločenský. Kladie to pred spoločnosť dôležité požiadavky. Podľa
štatistík najrýchlejšie rastúcou skupinou sú ľudia nad 85 rokov. Logicky prichádza do popredia
otázka kvality života starých ľudí.
Tento pojem môže zahŕňať otázky zmyslu života, charakteristiku prírodného a sociálneho
prostredia človeka, fyzický a psychický stav človeka a taktiež subjektívne hodnotenie života –
osobnú pohodu a spokojnosť. Čas starnutia je určený práve na hlbšie zamyslenie. Nad sebou
samým a nad svojím doterajším životom. Veľa sa dá ešte zmeniť a veľa napraviť. Zdravé
starnutie je aktívne starnutie!
Zdravie, sebestačnosť a sociálne zázemie vytvárajú potrebný základ života seniorov.
Udržiavanie ich telesného a duševného potenciálu je predpokladom dlhej a radostnej staroby.
Integrovaný a fungujúci systém starostlivosti o seniorov je základný nástroj na dosiahnutie
týchto ambicióznych a dlhodobých cieľov.

Staroba a duševné zdravie
Starého človeka treba vnímať komplexne, problematiku starých ľudí v celej jej šírke. Pohľad
na celého človeka. Nielen na jeho jednotlivé choroby. Ide predsa o osobnosť človeka v celom
jeho rozmere. Tento pohľad znamená poznať a chápať jeho telo, dušu, jeho city a emócie.
Všímať si okolie a prostredie, v ktorom žijú. Starí ľudia viac ako ktokoľvek iný vyžadujú
pochopenie, trpezlivosť a empatiu.
91

Komunikácia so starým človekom má svoj zásadný význam. Pokojná, trpezlivá a empatická
komunikácia je základom vzájomného pochopenia a spolupráce. Komunikácia verbálna
i neverbálna, starí ľudia sú citliví a vnímaví na všetky podnety. To je výzva pre lekárov,
zdravotnícky personál, ale aj pre rodinu a okolie starých ľudí. Výzva na to, aby komunikácii
so starým človekom venovali potrebnú pozornosť. Zdravotná starostlivosť o starých ľudí
je úzko spojená so sociálnou problematikou, sociálnym zabezpečením a starostlivosťou
o starých ľudí. Tá určite nie je na Slovensku na potrebnej a požadovanej úrovni. Na tomto poli
výrazne zaostávame za vyspelými krajinami.
Starí ľudia majú právo prežiť starobu dôstojne a kvalitne, v dobrom, príjemnom a dôstojnom
prostredí. Na to je potrebné mať kvalitný, kvalifikovaný a adekvátne motivovaný personál
s dobrým odborným a ľudským prístupom. Zdravotný systém musí zabezpečiť kvalitnú
a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre starých ľudí. Táto investícia sa vyplatí. Kvalitná
zdravotná starostlivosť je predpokladom aktívneho a plnohodnotného života seniorov.
Samozrejme, nie je všetko len o diagnostike, liečbe a sociálnom zabezpečení. Svoje tu zohráva
i životný štýl, dedičnosť, stravovanie, pohyb. Ale stále bude platiť pravidlo.
„Nikto nezostarne len vďaka tomu, že jednoducho žije veľa rokov. Ľudia starnú, pretože
opúšťajú svoje ideály.“
Samuel Ullman

Stres v starobe
Človek dosiahol určitý vek, má za sebou roky práce a snaženia, roky starostlivosti a úsilia
o zabezpečenie svojej rodiny. Rozdiely medzi starými ľuďmi samozrejme existujú.
Sú individuálne rozdiely v zdravotnom stave a v stupni opotrebovania. Rozdiely v sociálnom
zázemí. Rozdiely v stave ich duševného zdravia a mentálnej kondície. S odchodom
zo zamestnania a s nástupom do dôchodku začína pre človeka nový život.
Toto obdobie prináša so sebou isté špecifické formy stresu. Nedostatok aktivity môže prinášať
rovnaké množstvo problémov a stresov ako ich nadbytok. Je to istý paradox. Človek,
ktorý predtým bojoval so stresom v dôsledku únavy a vyčerpania, je zrazu stresovaný tým,
že má málo povinností a málo aktivity. Problémom pre starého človeka býva to, ako sa rýchlo
sa vie prispôsobiť týmto zmenám.
Prispôsobiť sa prechodu z aktívneho produktívneho života do obdobia pracovného pokoja.
Bez pracovného vyťaženia, bez úloh a problémov. S prebytkom voľného času, s ktorým môže
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prakticky voľne nakladať. Vzniká pocit neužitočnosti a zbytočnosti. Ten býva spojený
so značnou dávkou vnútorného napätia. Niekedy môže prerásť až do depresie.
Zníženie príjmov býva pre starého človeka veľmi stresujúcim momentom. Odchodom
do dôchodku sa jeho finančné príjmy väčšinou výrazne znižujú. S individuálnymi rozdielmi.
Určite sú ľudia, ktorí sú dobre finančne zabezpečení a odchod do dôchodku nie je pre nich
problém. Ale to je výrazná menšina. Väčšina dôchodcov na Slovensku prežíva stres až des
z toho, čo bude s nimi, keď sa dostanú do dôchodku. Žiaľ, taká je realita. Pre mnohých
dôchodcov na Slovensku znamená staroba a dôchodok život blízky biede. To je zdrojom veľmi
silného stresu. Dôchodca je nútený obmedziť svoje výdavky, vzdať sa svojich potrieb, výrazne
zredukovať svoje potreby. Stresujúci stav. Pocit ekonomickej straty až závislosti spôsobuje
nespokojnosť a frustráciu.
Starý človek stojí pred úlohou vyrovnať sa s novou situáciou. Naučiť sa žiť sám. Bez životného
partnera. Prvé mesiace bývajú ťažké a zložité, spojené s vysokou dávkou psychickej záťaže.
Starý človek si uvedomuje svoj vek, uvedomuje si starobu. Umením je starnúť pokojne
a s noblesou.
Starobu prežívať s pokojom a s pocitom vnútornej spokojnosti. Nemal by si robiť prehnané
starosti, ani neprežívať dramatické obavy. Prijímať život s pokojom a pokorou a tešiť sa zo
svojej staroby a každého pekného dňa.

Depresia a starí ľudia
Depresia neobchádza ani starých ľudí. Môže ísť o ľahkú formu depresie, ktorá môže časom
prerásť do ťažkej formy. Depresia často zhoršuje ostatné telesné ochorenia. S poruchou
duševného zdravia bývajú spojené prudké zhoršenia celkového zdravotného stavu starého
človeka. Liečba si vyžaduje často dlhodobé a systematické užívanie liekov, antidepresív.
Riešenie komplikovaných stavov geriatrickej depresie je veľmi náročné. Dlhodobé užívanie
antidepresív spolu s inými liekmi sa spája so zvýšeným počtom pádov a zlomenín.
Lekári ani rodina by nemali podceňovať prítomnosť príznakov depresie u starého človeka. Mali
by im venovať náležitú pozornosť. Stav si vyžaduje lekárske vyšetrenie a potrebnú liečbu.
Nenechajme starého človeka, aby sa trápil. Všímajme si jeho ťažkosti a utrpenie.
Táto choroba sa dá účinne a bezpečne liečiť. Vrátime tým starého človeka späť do života.
Vrátime mu pokoj, nádej a radosť zo života. Zlepšíme jeho celkový zdravotný stav a jeho výhľad
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do budúcnosti. Tak ako v každom veku, i v starobe je dôležitý pozitívny vzťah k životu, radosť
zo života a životný optimizmus. To všetko sa pri depresii stráca.

Súčasné postavenie seniorov
Medzigeneračná solidarita
Medzigeneračná solidarita je sociálna, ekonomická a medziľudská solidarita medzi
jednotlivými generáciami. Medzigeneračná solidarita prechádza v našej dobe ťažkými
skúškami. Žijeme v rýchlej dobe, žijeme v dobe sebectva a individualizmu. Slová ako solidarita
a milosrdenstvo sa akosi nenosia. Postavenie seniorov sa zhoršuje vo všetkých smeroch.
V ekonomickom, sociálnom, zdravotnom i humánnom rozmere. Veľká časť seniorov
si bolestne uvedomuje, že je skôr na obtiaž. S pribúdajúcim vekom a zhoršujúcim zdravotným
stavom sa tento pocit zosilňuje. Žiaľ, nie je to len o pocite. Postavenie seniorov sa naozaj reálne
zhoršuje. Slovensku, tak ako i mnohým iným európskym krajinám hrozí medzigeneračný
konflikt. Nepriaznivú situáciu zhoršuje i negatívny demografický vývoj. Starých ľudí pribúda
a detí sa rodí málo. Moderná spoločnosť stráca svoju zdravú základňu. Bude to mať veľmi
vážne dôsledky ekonomické i sociálne.
Seniori by mali s pokojom a dôstojnosťou akceptovať svoju starobu.
Mali by objektívne a s pokojom akceptovať svoj vek a postavenie. Nemali by svojmu okoliu
dávať nereálne a nesplniteľné podmienky a úlohy. Mali by vedieť včas a s pokojom uvoľniť
miesto mladým. Týka sa to predovšetkým práce a profesionálneho uplatnenia. Mladí ľudia
potrebujú pracovné miesta a potrebujú príležitosť. Potrebujú zakladať a živiť svoje rodiny.
Seniori by to mali akceptovať. Nezriedka sme svedkami opaku. Výsledok? Medzigeneračný
konflikt sa vyostruje. Nenápadne, pomaly a latentne. Nevôľa k starým ľuďom stúpa a solidarita
dostáva trhliny. Sú tu vždy dve strany. Obe nesú svoju zodpovednosť. Tendencia odkladať
starých ľudí do domovov sociálnych služieb, starobincov, či liečební dlhodobo chorých je len
smutným dôsledkom vyššie menovaných javov.
Mnoho seniorov nedokáže zvládnuť tento prechod. Nemá už dostatočné rezervy a vnútornú
silu realizovať potrebné zmeny a prispôsobiť sa novej životnej situácii. Medzigeneračná
solidarita je vzájomné pochopenie, akceptovanie a tolerancia.
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Možnosti starostlivosti
Domáca starostlivosť o seniorov
Seniori predstavujú významnú, ale zároveň i rizikovú časť populácie! Starší ľudia v mnohých
prípadoch pre svoj zhoršený zdravotný stav potrebujú pomoc a ochranu. Potrebujú
starostlivosť a podporu. Orientácia v systéme zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
na Slovensku je pomerne komplikovaná a pre mnohých starých ľudí málo známa a málo
prehľadná. Problémom v posledných rokoch boli pomerne časté zmeny legislatívy v tejto
oblasti. Systém pomoci a starostlivosti o starých občanov je pomerne zložitý a atomizovaný.
Informovanosť nie je na dostatočnej úrovni. Nemôžeme sa spoliehať na to, že starí ľudia
sa budú orientovať pomocou internetu. Každá informácia a každý konkrétny poznatok je preto
dôležitý.

Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí po návrate z hospitalizácie
Senior potrebuje následnú domácu zdravotnú starostlivosť. Realizuje sa cestou ADOS.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v skratke ADOS, poskytuje odbornú
zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Napríklad ošetrovanie rán
a preležanín, podávanie infúzií, aplikácia injekcií, alebo iné odborné zdravotné úkony. ADOS
realizuje svoju starostlivosť na základe písomného Návrhu od všeobecného lekára. Stačí
kontaktovať konkrétnu ADOS, alebo sa informovať u svojho všeobecného lekára, ktorý vybaví
všetky potrebné formality.

Rehabilitačná starostlivosť o seniorov v domácom prostredí po návrate
z hospitalizácie
Túto formu domácej rehabilitačnej starostlivosti zabezpečuje rovnako ADOS. Postup
je podobný ako v prvom prípade. Základom starostlivosti je systematická liečebná rehabilitácia
na základe písomného Návrhu od všeobecného lekára. Najčastejšie ide o stavy po úrazoch,
po operáciách pohybového systému, alebo po mozgovo cievnych príhodách. V týchto
prípadoch zohráva systematická a odborná rehabilitačná starostlivosť v domácom prostredí
kľúčovú úlohu pri obnove zdravotných a pohybových funkcií seniora.

Opatrovateľská pomoc pri činnostiach v domácom prostredí
Službu zabezpečuje terénna opatrovateľská služba, v skratke TOS. So žiadosťou na TOS
je potrebné sa obrátiť na príslušný obecný, alebo mestský úrad. TOS poskytuje pomoc
a asistenciu pri bežných životných činnostiach, ako je zabezpečovanie hygieny, obliekaní,
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príprave jedla, či návšteve lekára. TOS nie je bezplatná, o výške poplatkov sa môže senior
informovať u konkrétneho poskytovateľa TOS. Terénni pracovníci navštevujú seniorov
v dohodnutých intervaloch a pomáhajú im zabezpečovať všetky tieto nevyhnutné činnosti.

Domáce opatrovanie seniorov blízkou osobou.
Na tento účel slúži peňažný príspevok na opatrovanie. Môže ho dostať príbuzný, alebo známy
seniora, ktorý mu zabezpečuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Tento peňažný príspevok
poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška tohto príspevku závisí od príjmu
a finančných a majetkových pomerov konkrétneho seniora.

Modely starostlivosti o seniorov
Vo vyspelých krajinách Európy je kvalita starostlivosti o seniorov na podstatne vyššej úrovni.
Model starostlivosti o seniorov, ktorý je aplikovaný na Slovensku, nespĺňa požadované
parametre ani v kvalite, ani v štandarde. Domy dôchodcov a DSS pokrývajú našťastie pomerne
rovnomerne územie Slovenska. Ich kapacita je nedostatočná.
Seniori sú nútení čakať na umiestnenie aj niekoľko rokov. Musia prekonávať mnohé
administratívne prekážky a obmedzenia. Proces prideľovania miest v týchto zariadeniach
je administratívne náročný a ťažkopádny.
Plný byrokracie a prekážok. Kvalitatívna úroveň mnohých týchto zariadení je nízka. Komfort
a starostlivosť nie je na dostatočnej úrovni. Nezodpovedá trendom, ktoré sú vo vyspelých
kultúrnych krajinách Európy, kde je starostlivosť o seniorov v popredí záujmu štátu
a spoločnosti. Domovy na Slovensku poskytujú základné opatrovateľské služby
a ošetrovateľskú starostlivosť. Nevytvárajú a neposkytujú seniorovi domov v pravom zmysle
slova! Domov v pravom zmysle slova znamená kultúrne, priateľské a dôstojné prostredie
pre kvalitný a plnohodnotný život seniora. Kreatívne a plnohodnotné využitie voľného času,
spoločenské kontakty, zariadenie bývania podľa svojich potrieb a predstáv. Činnosti,
ktoré prinášajú seniorovi radosť a naplnenie. Aktivita, cestovanie, program a hodnotný život.
Dbajme na to, aby kvalita, kultúrnosť, štandardy služieb a hygieny boli na potrebnej vysokej
úrovni. Nie je dôležitá len kvantita, ale i kvalita a štandard. Seniori sú i v tomto veku
plnohodnotnými ľuďmi. Majú právo žiť podľa svojich predstáv a hodnotne.

Integrovaná starostlivosť pre seniorov
Komplexná starostlivosť o seniorov vyžaduje integritu zdravotných, sociálnych a osobných
služieb. Starostlivosť o starého človeka nie je izolovaný a rezortný problém. Integrovaná
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starostlivosť je dlhodobý a cieľavedomý proces udržovania kvalitného, bezpečného aktívneho
života pre seniorov. Podľa označenia WHO dlhodobá integrovaná starostlivosť nesie jednotné
označenie LTC. V preklade to znamená long-term care. Definuje sa ako dlhodobé poskytovanie
zdravotníckych, sociálnych a osobných služieb na opakovanej, alebo kontinuálnej báze
osobám s chronickými telesnými, alebo duševnými poruchami.
Táto starostlivosť môže byť poskytovaná tak v domácom prostredí, ako i v ústavnom zariadení.
Obsahuje symptomatickú a udržiavaciu liečbu. Obsahuje dlhodobú rehabilitáciu a osobnú
asistenciu.
Súčasný stav starostlivosti o seniorov na Slovensku je nevyhovujúci. Prijali sa niektoré
čiastkové opatrenia, ale kvalita a dostupnosť týchto integrovaných služieb nie je zďaleka
na vyhovujúcej úrovni. Každému rozumnému človeku je jasné, že je to beh na dlhé trate.
Starých ľudí neustále pribúda. Odhaduje sa, že v roku 2050 bude až tretina obyvateľov Európy
staršia ako 60 rokov! Dopyt po zdravotníckych a sociálnych službách bude rýchlo rásť. Náklady
na tento druh starostlivosti budú rásť. Budú rásť i nároky na ľudské, odborné a personálne
vybavenie.

Aktivity pre seniorov
Spoločenské organizácie
Netreba vymýšľať vymyslené, hľadať objavené. Množstvo užitočných informácií, názorov,
postojov, prípadne podujatí, ponúkajú organizácie, zamerané na seniorov. Skúste si vybrať
a možno i zapojiť sa do ich aktivit.


Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť (Od 2. marca 2011 nahradila Radu vlády SR pre seniorov. Problematiku
seniorov v rámci Rady vlády SR pre ľudské práv bude riešiť Výbor pre seniorov)
www.vlada.gov.sk



JDS - Jednota dôchodcov na Slovensku je členom medzinárodných organizácií seniorov
EURAG / Európska organizácia starších ľudí /a ESO / Európska seniorská organizácia /.
www.jds.sk/



Združenie kresťanských seniorov Slovenska: Zameriava sa na duchovné, spoločenské
a kultúrne vzdelávanie, spoločenské aktivity a potreby, organizuje podujatia, podporuje
snaženia v sociálnej oblasti a v problematike rodiny.
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Fórum seniorov: Občianske združenie, združujúce fyzické a právnické osoby.
Zabezpečuje starostlivosť, pomoc a služby pre seniorov. www.forumseniorov.sk



OZ Fórum pre pomoc starším: Občianske združenie je zamerané na pomoc starším
ľuďom v Slovenskej republike. Vo svojich aktivitách sa prioritne zameriava na ochranu
práv a presadzovanie záujmov starších ľudí, ako aj na pomoc pri uspokojovaní ich
potrieb a integráciu do verejného života. www.forumseniorov.sk



Európska platforma starších ľudí (European Older People´s Platform) je organizácia na
obhajobu starších ľudí žijúcich v krajinách EÚ. www.age-platform.org



Medzinárodný inštitút pre starnutie (International Institute on Ageing). Vznikol v roku
1988 na Malte ako autonómny orgán pri OSN. Poskytuje vzdelávacie aktivity z oblasti
boja proti diskriminácii osôb vo vyššom veku. www.inia.org.mt

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS)
Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy slovenských dôchodcov.
V súčasnosti má cca 82 500 členov. Sídlom jej ústredia je Bratislava, ďalej sa člení
na 8 krajských a 70 okresných organizácií. V obciach a mestách je 1.039 základných organizácií.
KO JDS Trenčín má 9 okresných, 158 základných organizácii a vyše 12.000 členov. JDS svojim
členom poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc v rámci svojich možností.
Pomáha pri realizácii systému celoživotného vzdelávania a rozvíja kultúrno-spoločenské
aktivity v jednotlivých formách. Podľa potreby organizuje semináre, konferencie a odborné
kurzy v sociálnej a zdravotnej oblasti. Vydáva časopis Tretí vek a občasne časopis Informátor,
v ktorom uverejňuje rôzne metodické pokyny a správy pre naše organizácie. Veľkú pozornosť
venuje dobrovoľníckej činnosti v spolupráci s obcami a mestami. JDS vyvíja tiež medzinárodné
aktivity. Je členom EURAG (Medzinárodnej organizácie seniorov Európy), úzke kontakty
má s dôchodcami v Česku, Maďarsku a Rakúsku. V našich ZO JDS prebieha bilaterálna
spolupráca. Okresné mestá, obce sa podľa regiónov stretávajú pravidelne niekoľko rokov a sú
veľmi úspešné.
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Tabulka 9: Príklady spolupráce
Trenčín – Zlín

Ilava – Ostrava – Klimkovice

Drietoma – Starý Hrozenkov

Dubnica n. V. – Otrokovice

Trenč. Teplice – Vsetín

Nová Dubnica – Slavičín

Zamarovce – Vlčnov

Pruské – Valašské Klobouky

Nemšová – Hluk

Tuchyňa – Nedašov

Trenčín KVV – Olomouc

Čachtice – Tuřany u Brna

Púchov – Hlinsko

Beckov – Slavkov

Lysá pod Makytou – Střelná

Bzince pod Javorinou – Babice

Dohňany – Horní Lideč

Hrušové – Strání

Pov. Bystrica – Rožnov pod Radhoštěm

Brezová pod Bradlom – Hodonín

Takmer každodenná činnosť prebieha najmä v základných organizáciách. Celá koncepcia
je vypracovaná a aj realizovaná tak, aby prezentácie jednotlivých záujmových činností mali
viacstupňový charakter – od okresných, cez krajské, až po celoslovenské podujatia.
Takouto formou sa každoročne prezentujú:


Prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy



Prehliadka speváckych súborov



Prehliadka tvorivých dielní „Zlaté ruky“



Športové hry



Turistické zrazy

Medzi aktivity medzinárodného významu patria dve podujatia na výstavisku ExpoCenter
v Trenčíne.
Súčasťou týchto výstav je aj prezentácia výrobkov seniorov z programu „Zlaté ruky“,
ako aj blok prednášok „Za zdravý životný štýl seniorov“, na ktorých spolupracujeme s Úradom
verejného zdravotníctva a s odborníkmi z oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb,
bezpečnosti a ekonomiky.
Vďaka vydarenej spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí sa nám podarilo od štátu
získať dotácie na rekondičné pobyty pre seniorov. Zvýhodnené pobyty v celkovom počte 4.300
sme prerokovali a získali podporu v nasledujúcich kúpeľoch: Bardejov, Číź, Dudince, Lúčky,
Nimnica, Tatranské Zruby, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice.
Máme zástupcov v Rade vlády pre seniorov a spolupracovali sme na príprave Národného
programu aktívneho starnutia. Podpísali sme Memorandum so Slovenským olympijským
99

výborom o spolupráci a krajské organizácie majú podpísané Memorandá o spolupráci
s krajskými samosprávami.
A čo na záver?
ČARO ŽIVOTA
Keď nám život letí a slabnú nám sily, nikdy sa nevzdajme, buďme k sebe milí.
Uchopme deň pevne v každé nové ráno, snažme sa presvedčiť, že sme jeho pánom.
Život nech nám slúži len k samej radosti, aj keď máme rôčky, buďme sťa v mladosti.
Radosť majme veľkú z každej malej veci, lebo tá nám denne našu dušu lieči.
Objavujme vzácne čaro, zahládzajme vrásky, rozdávajme nové jaro a pridajme lásky.
Nešetrime chválou všetkých dobrých ľudí, veď pochvala malá každého povzbudí.
Keď v nás láska horí krajší zdá sa svet, každá chvíľa ťažká premení sa v kvet.
Hľadajme vždy cestu, vyslovme aj priania, že chceme pomáhať radi, bez reptania.
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O AUTORECH
Mgr. Radka Dudová, Ph.D. působí jako vědecká pracovnice oddělení Gender a sociologie
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. V současné době se zaměřuje zejména na problematiku
péče o děti a péče o závislé seniory. Využívá a rozvíjí kvalitativní přístupy k výzkumu
v sociálních vědách. Je autorkou knihy Otcovství po rozchodu rodičovského páru (2008) a knihy
Interrupce v České republice: zápas o ženská těla (2012).
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. je socioložka působící jako výzkumná pracovnice
na Ústavu populačních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně. Jejím
dlouhodobým výzkumným zájmem je sociologie stárnutí, zejm. oblast mezigeneračních
vztahů, aktivní stárnutí a environmentální gerontologie.
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. je socioložka a výzkumná pracovnice. Dlouhodobě se věnuje
sociologii stárnutí, problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí,
otázkám aktivního stárnutí a věkového mainstreamingu. K jejím expertízám patří také oblast
zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky a oblast environmentální gerontologie. Spolupracuje
s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro populační studia Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Seznam jejích publikací je možné získat
na adrese http://is.muni.cz/osoba/11638#publikace.
Karla Změlíková vystudovala střední zdravotnickou školu a 5 let pracovala jako zdravotní
sestra na lůžkových odděleních nemocnice Blansko. Po mateřské dovolrné nastoupila jako
pracovník v sociálních službách do Azylového domu pro matky s dětmi, provozovaného
Oblastní charitou Blansko. Nyní šest let zpracuje na pozici vedoucí sociálně aktivizačních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Současně je koordinátorkou Senior Pointu
v Blansku. Zajišťuje právní poradnu, besedy, mezigenerační setkání a další aktivity seniorů.
Mgr. Ladislav Pavlík absolvent Univerzity Komenského Bratislava, bývalý dlhoročný poslanec
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a Trenčianskeho samosprávneho kraja, riaditeľ Sociálne
služby mesta Trenčín, m. r.o.
Mgr. Ivan Prokeš je absolventem PF UK Bratislava so sídlom v Trnavě /1965/. Má 45 letou
pedagogickou praxi. V současnosti se aktivně věnuje organizaci činností pro seniory:
je organizátorem seniorských sportovních soutěží, ako člen seniorskej hudobnej skupiny
Kantori sa podieľa na kultúrno-spoločenských aktivitách pre seniorov. Podieľal sa na príprave
krajských prehliadok speváckych súborov seniorov JDS a bol jedným z hlavných organizátorov
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15. Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov JDS v Trenčíne. Technicky
zabezpečuje aktivity na výstavisku v Trenčíne - Senior Expo, a Region Tour a výstavy ručných
prác seniorov "Zlaté ruky".
Mgr. Bořivoj Sekanina pracuje na odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje, na oddělení
sociální práce, SPO a rodinné politiky. V rámci činnosti se zabývá koordinací dotačních
programů pro obce a neziskové organizace, projekty pro rodiny s dětmi a pro seniory. Podílí
se na spolupráci s obcemi v koncepční činnosti a na podpoře rozvoje jejich aktivit v oblasti
rodinné politiky.
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P ŘÍLOHA Č . 1
Dědova mísa
Jan Neruda

V kamnech praská, dědek každou chvíli
zvadlé ruce sobě zahřívá,
kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrývá.

Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka kmitají "Hele, co náš táta všecko umí,
jak mu tříšťky z rukou létají!

Dřevo ukradl jsi v panském lese komu děláš z něho koryto?
"Dědovi; - již se mu ruka třese,
nádobí už všechno rozbito."

"Nauč mne to!" - "Vida toho kluka,
nač by tvá to ruka uměla?!"
"Až se tobě třásti bude ruka,
koryto ti synek udělá!"

V kamnech praská, dědek shrben pláče,
zvadlé ruce syn mu zulíbá,
kolo mlčí, vnouče kolem skáče "Táto, proč se kolo nehýbá?"
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P ŘÍLOHA Č . 2
Pan Karel, 89
„Jsem starý kmet na konci svého žití a jsem velice překvapen, jak pracovnice Charity pomáhají
v těžkých chvílích mého života. Paní Renata, plná pochopení v mé těžké situaci, po nelehkém
odchodu mé manželky, plně chápe, co prožívám a stává se pro mě ‚zdí nářků‘, ke které jsem
upřel všechny své myšlenky a životní cíle. Je plná pochopení a pomoci, ač je mezi námi rozdíl
více generací. Bez ní bych byl duševní ‚bezdomovec‘. Je možno s ní hovořit o všem, co provází
naše žití. Bude toho schopna dnešní generace? Velmi děkuji za pomoc, kterou mi poskytuje
zástupce Charity, paní Renata.

Děkuji z plného srdce,
Ing. Karel Veselý, uživatel Pěkné modré Doubravice“
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P ŘÍLOHA Č . 3
Paní Eva, 89 let
Paní Eva bydlí sama v jednopokojovém bytě uprostřed sídliště. Je jí devadesát let a je zčásti
soběstačná. Rodinu nemá. Jako svobodná učitelka své povolání vykonávala celý život i vysoko
nad rámec svých povinností. Svůj volný čas věnovala dětem, vedení kroužků, výuce cizích
jazyků, zejména němčiny a francouzštiny. Starala se o nástěnky, úklid kostela, pořádání
různých společenských akcí a tematických zájezdů. Nezřídka svými články přispívala do novin
a časopisů. Celý život bydlela v rodinném domku na vesnici, který zdědila po rodičích.
Když zjistila, že jí síly ubývají a práce okolo domku a zahrádky ji zmáhá, prodala ho a koupila
si malý byt, ve kterém žije dodnes. Paní nemá vážné zdravotní problémy, ale její stav se
zhoršuje adekvátně s věkem. Ven z bytu již nevychází, ačkoliv ještě před dvěma lety za pomoci
pracovnice sociální služby a invalidního vozíku navštěvovala blízký hřbitov a těšila se, když
cestou potkala někoho známého. Na nedostatek společenských kontaktů si ani nyní nemůže
stěžovat, lidé ji rádi navštěvují, aby ji potěšili v její samotě a také proto, že paní je velice sečtělá
a s ráda se o moudrost získanou z knih a poslechem rádia, podělí s ostatními. Každou návštěvu
srdečně vítá a zajímá se, co se ve městě událo nového.
Nedávno se stalo, že při cestě na toaletu upadla a nebyla schopna sama vstát. Tak ležela
na zemi v předsíni několik hodin, než se dočkala pomoci. Stalo se to víceméně náhodou,
kdy k ní zavítal pan farář na pravidelnou návštěvu, zajistil otevření bytu a přivolal záchranku.
Paní si poležela v nemocnici a za týden se vrátila zpět do svého bytu. Díky částečné
soběstačnosti nemá nárok na příspěvek na péči, ale přesto je již nucena využívat sociálních
služeb k dovozu obědů, udržení pořádku v bytě a osobní hygieny. Obden za ní docházejí
pracovnice sociální služby nebo vzdálení příbuzní, aby jí zajistili potřebnou péči a ubezpečili se,
že je v pořádku. Paní se obtížně pohybuje po bytě pomocí francouzské berle. Umí používat
mobilní telefon, který nosí na krku upevněný na dlouhé šňůrce. Je připravena jej v případě
potřeby použít a zavolat si pomoc, pokud toho bude schopna.
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P ŘÍLOHA Č . 4
Paní Olga, 89 let
„I když můj manžel byl dlouhodobě nemocný, jeho odchod jsem velmi těžce nesla. Rodina
odchází ráno do školy a do zaměstnání. Zůstávám sama až do pozdního odpoledne. Rodina mi
domluvila službu Pěkné Modré. Návštěvy a rozhovory s její pracovnicí byly pro mne velkou
pomocí v mém zármutku. Mluvily jsme o zážitcích z minulosti. Vzpomínek je mnoho, hodina
uteče, ani nestačí.
Jednou mne vzala paní Kája do Doubravice do Pěkné modré. Malovala jsem květináček, vařila
oběd, seznámila se s pracovníky i uživateli. I vernisáže výstavy jsme se zúčastnili. Výstava
i program byl pěkný, bylo tam mnoho návštěvníků a přivezli jsme si i krásné suvenýry.
Nabízených aktivit je mnoho. Pohybuji se o berlích, proto chodíme na procházky kolem domu
a na zahradu. Na Vánoce a Velikonoce děláme dekorační věnečky, svíce na hřbitov aj. Časopis
Modré z nebe vypovídá o tomto zařízení, a vždy se na něj těším. Zúčastňuji se dálkově i klubu
aktivních seniorů. Říkáme mu Univerzita třetího věku. Pokaždé plníme nějaký záhadný úkol
na procvičování paměti. Například přesmyčky, kvízy, hledání měst či názvů květin, luštíme
tabulky slabik. (…) Vždy čekám, čím mne paní Kája překvapí. (…) Dcera je doktorka a má někdy
osamocené nešťastné seniory, takže i jim paní Kája zařídí návštěvu a oni pak dceři moc děkují.
Na závěr mohu konstatovat, že blanenská charita je pro seniory opravdu velkým,
neocenitelným přínosem. U nás v rodině dožila moje nemocná švagrová z Prahy, kterou dcera
ošetřovala v nemocnici, a po propuštění za ní docházely pracovnice charity. Dostalo se jí klidu
a nejlepší péče. Syn v Praze nebyl schopen takovou péči zajistit.“
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P ŘÍLOHA Č . 5
Paní Marie (88 let)
„Jako mladé holce se mi začal dvořit hoch jménem Jenda, ale protože se svojí vizáží lišil
od ostatních mladíků, tak jsem mu nevěnovala žádnou pozornost, i když on o mně jevil
nevšední zájem. Jednoho májového dne, roku 1951, jsme jako kolektiv vyjeli na Vranovskou
přehradu. Na přehradu jsme přijeli ve 22.30 a převozník nám nabídl noční projížďku
po přehradě. Vyjelo nás šest, Jenda též. Bylo několik let po válce a v té době se nám Němci
často mstili. Tento převozník byl Němec, převrátil loďku a všichni jsme se topili. Byli jsme
ve vodě snad hodinu, než nás vysvobodil parník. Protože neumím plavat, Jenda mě zachránil
s nasazením vlastního života. Měl potom těžký zápal plic a já byla měsíc upoutána na lůžko.
Když mě Jenda posléze navštívil, dívala jsem se na něho úplně jinýma očima. Vždyť pro mě
neváhal obětovat svůj život. Tak se stalo, že mě denně navštěvoval a za rok jsme měli svatbu.
Za další rok a den se nám narodila dcera. Po několika letech jsme se odstěhovali od rodičů
z našeho domu do města, kde jsme oba dva pracovali. Za sedm let po narození dcerky se nám
narodil syn. Jak jsme nastěhovali, manžel se plně začal věnovat svému milovanému lesu a stal
se nimrodem. Jeho rajon byl od Křtin až po ochoz u Brna. (…) Po necelých asi 30 letech, dcera
už byla provdána a syn studoval, se chtěl manžel zase vrátit na venkov do domu mých rodičů.
Upravil dům podle našich představ, abychom v něm byli spokojeni. Ani při práci manžel na les
nezapomínal, vždy říkal, že je lesák, a taky byl. Jenda měl problémy se srdcem a astmatem,
což se projevilo v pozdějším věku. Jednou se stalo, že musel jít do nemocnice, potom
na operaci, měl veliké bolesti, uvedli ho do umělého spánku. Ještě se přidal velký nádor.
Naději, že manžel bude žít, mi nedávali žádnou. Bylo to strašné, zoufalé, hrozné. (…) Denně
jsem za manželem jezdila s vnukem Honzíkem. Naučila jsem se s ním cvičit, aby se neproležel.
Když ve spánku poznal Honzíka, tekly mi slzy radostí. Jednou, když jsme zase u Jendy byli
s Honzíkem, vypověděla mu pod přístrojem pravá plíce, potom i druhá a lékař řekl,
ať odejdeme, že mu budou vzduch odsávat. Když jsme přijeli domů, volali z nemocnice,
že manžel opustil tento svět. Zkolabovala jsem a vnuk Honzík zavolal záchranku. Zavolal dceru
z Krkonoš a ta vše potřebné zařídila. Bydlel se mnou měsíc i s mojí vnučkou, ale potom odešli
na studia a já zůstala sama v našem postaveném domě. Doslova jsem šílela lítostí, smutkem
a každou chvíli kolabovala. Najednou bylo v domě ticho, i když syn Dušan se za mnou denně
stavil.
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Nečekaně zvoní telefon, a je to paní Renata z Pěkné Modré z Doubravice a táže se, zda mě
může navštívit. Od té doby mě paní Renata z Charity navštěvuje. Tomu jsem velice ráda,
protože má pro mě veliké pochopení. Přímo bych řekla Boží dar nám starým lidem naslouchat,
vyslechnout naše stesky, problémy, starosti. Mohu jí prostě říci všechno, co mám na srdci,
co mě trápí a bolí a ona mě milými slovy bere na vědomí a oduševněle mě chápe. Paní Renata
mě dovede povzbudit i pochválit. Celý život jsem měla přání psát příběhy ze života a teď se mi
to vše splnilo, píši články do časopisu Modré z nebe a lidé je čtou. Mám velikou radost, že ve
svém věku mohu být užitečná a dělat někomu radost. Charitě a paní Renatě vděčím za to, že mi
pomáhají a povzbuzují moji chuť k životu. Jen bych moc prosila a přimlouvala se, aby si Charita
pro nás staré lidi měla víc času na návštěvy a měla méně papírování.“
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P ŘÍLOHA Č . 6
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