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Jsme registrovaným poskytova-
telem sociálních služeb, a to pečo-
vatelské služby, denního stacioná-
ře, pobytové odlehčovací služby a 
od ledna 2020 domova pro seniory. 
Současně jsme registrovaným posky-
tovatelem zdravotních služeb.

Kombinace těchto služeb je stá-
le žádanější a organizace zazname-
nává nárůst klientů, kteří potře-
bují pomoc v činnostech, jež sami 
nezvládají, a často jsou určitým 
omezením a obavou v širší rodině. 
Jedná se zejména o obavu, zda stá-
vající situaci zvládnou v domácím 
prostředí tak, aby nemuseli např. 
opustit zaměstnání.

Je všeobecně známou situací, že 
v souvislosti se stárnutí populace, s 
přibýváním seniorů a prodlužová-
ním života ve stáří dochází k potře-
bě sociálních služeb pro tuto sku-
pinu obyvatel. Služby by měly být 
nastaveny tak, aby došlo k odvráce-
ní od jednoduchého řešení „stařec-
ká nezdatnost = ústavní zabezpeče-
nost“. Sociální služby by měly být 
nastaveny na podporu v domácím 
prostředí, individualizaci služeb 
spojenou s udržením kvality života.

V pečovatelské službě zazname-
náváme od pečujících osob poptáv-
ku po odlehčovací službě pobytové 
formy. Tento druh služby je určen k 
tomu, aby pečující osoba měla mož-
nost odpočinku, oddychu, načerpa-
la síly a současně byla zajištěna péče 
o jejich blízké. Každodenní péče je 
velmi vyčerpávající, i když rodiny 
využívají např. pečovatelskou služ-
bu 3x – 4x během dne, a to po celý 
týden.

Péče v přirozeném prostředí má 
stále stoupající tendenci a je vše-
obecně vnímána velmi kladně a je 

preferována před ústavními zaříze-
ními. I celostátní politika prezento-
vaná MPSV se ubírá tímto směrem.

Tento vývoj nás vedl k tomu, aby-
chom požádali a projevili zájem o 
využití prostor v objektu Žižkova 
106, který je v současné době zre-
konstruován za podpory zřizova-
tele a evropských fondů. Objekt je 
celkově vhodný svojí polohou, je 
uvnitř zastavěného území, náleží 
k němu pozemek využitelný pro 
pobyt venku, je dopravně přístup-
ný. 

Okruh osob, ke kterým naše služ-
by směřují, jsou převážně senioři, 
osoby s demencí a dalšími onemoc-
něními. Jedná se např. o mladší oso-
by s roztroušenou sklerózou, o oso-
by po úrazech, které se staly plně 
imobilními. Podmínkou je vždy 
péče v domácím prostředí.

Optimálním modelem je posky-
tování služeb v domácnostech li-
dí, kteří danou službu potřebují. 
K využití pobytových služeb typu 
domova pro seniory by mělo dojít 
až ve chvílích, kdy není možné jiné 
řešení. Změnou prostředí (umístě-
ním do zařízení) dochází k vytváře-
ní dalších handicapů, které člověka 
poznamenávají. Jedná se zejména 
o narušení citové a sociální oblasti. 
Domov, pocit vlastního soukromí 
a prostoru, je pro každého člověka 
významnou potřebou, je to místo, 
kde člověk nalézá jistotu, svobodu a 
důstojnost.

Moderní účelná péče o křehké 
seniory by měla být charakterizo-
vána kombinací lidského přístupu 
propojeného se základním ošetřo-
vatelstvím a poskytováním sociální 
služby, ve spolupráci s neformálním 

pečujícím prostředím (rodina, přá-
telé), které kompenzují určitý defi-
cit a umožňují pobyt v přirozeném 
domácím prostředí. 

Začínáme se zaměřovat i na 
pomoc neformálním pečujícím, 
zapojili jsem se do projektu Čes-
ké asociace pečovatelské služby, v 
rámci kterého pořádáme odborná 
setkání s pečujícími – blízkými oso-
bami našich klientů.

Z těchto důvodů je pečovatelská 
služba poskytována od pondělí do 
neděle, včetně svátků, v době od 
7,00 – 20,00 hodin. Denní stacio-
nář je provozován v pracovní dny 
od 6,30 do 18,00 hodin. Pobytová 
odlehčovací služba je poskytová-
na nepřetržitě po celý rok. Domácí 
zdravotní péče má obdobnou pro-
vozní dobu jako výše uvedená pečo-
vatelská služba.

Domov pro seniory Lesnov má 
nepřetržitý provoz. Domov je 
určen pro osoby, u kterých je péče 
v domácím prostředí značně nároč-
ná, obvykle vyžadující 24hod. péči. 
Často je péče pečovatelská spojená s 
péčí ošetřovatelskou, kterou zajišťu-
jí všeobecné sestry. Pobytová sociál-
ní služba typu domova pro seniory 
je skutečně zaměřená na pomoc při 
řešení náročných situací spojených s 
péčí. 
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