BLOK SENIOŘI
V rámci realizace projektu byla zpracována analýza poskytovatelů sociálních služeb, kdy
jednotliví poskytovatelé vyplňovali dotazníky, které byly rozděleny na více částí. Jedna část
byla věnována problematice cílových skupin, na něž se poskytovatelé zaměřují. Výstupy
z analýzy se zaměřením na seniory jsou zpracovány v tabulkách níže.
S1. V následujících otázkách se budeme bavit o situaci potřeb občanů na území Vaší obce
s rozšířenou působností (ORP). Nejprve se zaměříme na potřeby seniorů. Vyjmenujte prosím,
jaké služby pro seniory jsou podle Vás na Uherskohradišťsku pokryty dostatečně a jaké
nedostatečně.
DOSTATEČNĚ POKRYTÉ
NEDOSTATEČNĚ POKRYTÉ
Centrum denních služeb pro seniory
 odlehčovací služba
 domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem Buchlovice
 Domovy pro seniory
 Odlehčovací služby
 Domovy se zvláštním režimem
 Hospic
Domov pro seniory Buchlovice
 Domovy pro seniory
 Zařízení poskytující službu osobám se
závislostí na alkoholu,
 zařízení poskytující pobytovou službu pro
seniory s psychotickým a psychiatrickým
onemocněním
Domácí pečovatelská služba
 domy s pečovatelskou službou
 domovy se zvláštním režimem (Alkoholici)
 centrum denních služeb
 domovy pro seniory
 pečovatelská služba
Maltézská pomoc Uherské Hradiště
 Rozšíření dobrovolnických programů
zaměřených na sociální aktivizaci seniorů
(především v domácnostech.)
 Dotovaná dopravní služba pro seniory.
Charitní domov Hluk




domácí zdravotní péče
pečovatelská služba
osobní asistence





hospicová péče
domovy pro seniory
odlehčovací služba

Senior centrum Uherské Hradiště
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Pečovatelská služba
Domov pro seniory
denní centrum pro seniory



Pečovatelská služba Babice
 odlehčovací služby
 hospicové terénní služby
Charitní domov pro řeholnice Velehrad
Domovy pro seniory
 odlehčovací služby,
 denní stacionáře
Centrum osobní asistence
Pečovatelská služba,
 odlehčovací služby
osobní asistence







Odlehčovací služba
Domov se zvláštním režimem

Poradenské centrum SNN v ČR
 centrum denních služeb
 domácí ošetřovatelská péče
 pečovatelská služba
 hospicová péče
 domov pro seniory
 domovy s pečovatelskou službou
 denní stacionáře
 odlehčovací služba
Uherskohradišťská nemocnice
Pro seniory se nám jeví služby dostatečné.
Tento problém řeší akční plán sociálních
služeb ve Zlínském kraji.
S2. Jaký je podle Vás v současné době nejzávažnější problém v poskytování sociálních služeb
pro seniory? Zamyslete se prosím nad všemi aspekty problematiky a jmenujte jen ty
nejzásadnější.
Centrum denních služeb pro seniory
Nedostatek financí pro sociální služby, nedostatečná kapacita v sociálních službách.
Domov se zvláštním režimem Buchlovice
Nelze okamžitě umístit žadatele, který službu potřebuje- malá kapacita, pořadníky na zařízeních.
Žadatelé s více diagnózami nezapadají do cílových skupin poskytovaných služeb – další diagnóza
je v rozporu s cílovou skupinou zařízení.
Domácí pečovatelská služba
 nesystematické financování sociálních služeb
 narůstající administrativa
 nejednotný postup při posuzování potřebnosti u PNP
 nedostatečná kontrola využití PNP
 nízká informovanost ze strany lékařů o existenci a možnostech terénních služeb
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Maltézská pomoc UH
 Malá osvěta a nezájem společnosti v oblasti rozvoje občanské společnosti – nízký zájem
občanů v zapojení se do dobrovolnických činností v rámci získávání a rozšiřování svých
zkušeností, zkvalitnění soc. služeb.
 Špatná informovanost seniorů o možnostech využití dobrovolnických programů.
 Vysoké náklady na provoz dopravní služby
Charitní domov Hluk
Nízké platy pracovníků (zvláště pečovatelek). Práce pečovatelů jest velmi náročná, proto by bylo
dobré, aby ji vykonávali vzdělaní, tudíž dobře finančně ohodnocení pracovníci. Potřeba zdravotní
sestry v domovech pro seniory (tato pozice je nyní ohrožena). V některých obcích je špatná
spolupráce s lékařem. Služby nenavazují. Špatná koncepce. Nejsou finance na rozvíjení služeb.
Senior centrum UH
Nedostatek financí u seniorů, pak neschopnost platit si služby, anebo omezení služeb z důvodů
finančních, Do domova se zvláštním režimem dlouhá čekací doba, dále pak dlouhá čekací doba na
odlehčovací službu.
Pečovatelská služba Babice
V přidělování příspěvků na péči, kdy dochází v této době k častému odebírání příspěvků seniorům.
Setkáváme se s tím, že tento je odebírán lidem, kteří například konkrétně naši pečovatelskou službu
využívají ve velkém rozsahu a máme obavy, že kvůli tomu, že se jim dosavadní příspěvek odebere,
nebudou mít na zaplacení našich služeb. Jedná se například o osamělé seniory, kteří nemají oporu
v rodině a jsou závislí jen na důchodu. Pak to může vést k tomu, že tito lidé budou nuceni odcházet
ze svých domovů do pobytových zařízení. Přitom by díky podpoře z naší strany mohli žít ve své
domácnosti, což je jejich přání a samozřejmě je to levnější pro stát. Toto nás opravdu trápí. Navíc
my jsme většinou první, kteří vidíme jejich zoufalství a trápení a strach z budoucnosti.
Charitní domov pro řeholnice Velehrad
Malá informovanost ohledně vyřízení a využití příspěvků na péči v domácím prostředí.
Poradenské centrum SNN v ČR
výše úhrad zejména v pobytových zařízeních v souvislosti s úrovní průměrných příjmů obyvatel
Uherskohradišťska. Čím dál více lidí si nemůže dovolit dát své rodiče nebo příbuzné do centra
denních služeb nebo domova pro seniory.
S3. A jakým způsobem si myslíte, že by měla být pomoc pro seniory koncipována? Spíše
výstavbou pobytových zařízení (např. domovů pro seniory) nebo spíše sítí sociálních
pracovníků a pečovatelů? Nebo Vás napadá jiný způsob?
Centrum denních služeb pro seniory
V první řadě bychom měli zajistit udržení stávajících sociálních služeb pro seniory a pokud bude
dostatečné finanční zajištění pro stávající služby, tak můžeme podpořit vznik nových sociálních
služeb pro seniory a podpořit i vzdělávání sociálních pracovníků, pečovatelů.
Domov se zvláštním režimem Buchlovice
Změnou registrací u již poskytovaných služeb, u kterých se již dlouhodobě nedaří naplnit kapacitu,
o tento typ služby není zájem apod. Rozšíření sítě terénních pracovníků, kteří by pomohli kvalitně
zajistit základní životní potřeby seniorů, aby mohli žít co nejdéle v domácím prostředí
Domov pro seniory Buchlovice
Vyrovnaná nabídka pobytových služeb a terénních služeb. Rozvoj pečovatelské služby.
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Domácí pečovatelská služba
podpora terénních služeb a zároveň dostatečný počet míst v pobytových zařízeních pro ty, kteří
potřebují celodenní péči.
Maltézská pomoc UH
Sociální služby by se měly ubírat směrem k terénním službám s větším zapojením dobrovolníků,
kteří by svou prací přispěli k sociální aktivizaci, eliminaci osamocenosti a řešení jiných problémů
seniorů. Práce dobrovolníků v soc. službách by měla být více zohledňována a podporována, neboť
přispívá ke zkvalitnění soc. služeb.
Podpora dopravní služby pro seniory by umožnila snížení nákladů a s tím související snížení ceny
služby, čímž by se stala finančně dostupnější širšímu spektru seniorů.
Charitní domov Hluk
Mně by se nejvíce líbila možnost setrvání seniora ve svém vlastním prostředí, za spolupráce
rodiny, pečovatelských a asistentských agentur…
Senior centrum UH
Ty služby, které chybí, by měly být kapacitně navýšeny
Pečovatelská služba Babice
Jsme pro rozšíření sítě sociálních pracovníků a pečovatelů. A také pro to, aby při posuzování
přiznávání či nepřiznávání příspěvku na péči se obraceli příslušní pracovníci i na pečovatelskou
službu, pokud se o konkrétního člověka stará.
Charitní domov pro řeholnice Velehrad
Lepší informovanost seniorů a jejich rodinných příslušníků ze strany lékařů nebo vyškolených
pracovníků a využití sociálních pracovníků a pečovatelů v návaznosti na poskytnutí příspěvku na
péči.
Centrum osobní asistence
Rozvojem a vyššími dotacemi terénních služeb
Poradenské centrum SNN v ČR
je otázkou, zda zvýšení počtu pobytových zařízení nebude kontraproduktivní, spíš je dobré se
zaměřit na podporu rodin (úkol státu) aby byli motivovaní a hlavně ze svých platů byly schopné se
o své seniory postarat doma zejména bych se zaměřila na podporu terénních pečovatelských
služeb, sociálních pracovníků, dobrovolníků, kteří by poskytovali nejen péči ale i soc. aktivizační
činnosti, poradenství apod. přímo v domácnostech starých lidí a to i po celou dobu, kdy zůstávají
doma bez přítomnosti jiných členů rodiny, což komunitní plánování ovlivní jen částečně. zásadní
negativum současné situace je, že organizace mezi sebou soupeří o dotace a spolupráce stále není
na takové úrovni jaká by měla být.
Uherskohradišťská nemocnice
Vzhledem k našim zkušenostem v práci se seniory a s přihlédnutím na jejich osobní názory, spíše
upřednostňují síť sociálních pracovníků a pečovatelů v domácím prostředí.
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