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Tisková zpráva 

Závěrečné setkání projektu „Zapojení rodiny a 

blízkých do péče jako společná cesta k co 

nejkvalitnějšímu životu“ 

 

Praha, 30.11.2018 - Možná, že někdo z vašich blízkých onemocněl a jeho zdravotní stav se během 
chvíle natolik zhoršil, že z lůžka už nevstal. Když jste si pak od lékaře vyslechli, ať zapomenete, že si 
tatínka vezmete domů, že to nemůžete zvládnout, hroutil se vám svět. Přitom kdyby vám byla 
nabídnuta odborná podpora terénní pečovatelské služby, tak se o náročnou péči doma alespoň 
pokusíte. Jen aby se mohl tatínek vrátit tam, kde strávil většinu života a rád, obklopen rodinou. 

A právě to bylo jedním z hlavních témat projektu Zapojení rodiny a blízkých do péče jako společná 
cesta k co nejkvalitnějšímu životu. Dvouletá spolupráce expertů Institutu sociální práce, z.s. se 
zapojenými pečovatelskými službami, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem je nyní 
u konce. Cílem bylo podpořit sebeprezentaci zapojených služeb a domovů, aby se veřejnost 
dozvěděla s čím vším a také jak jí mohou pomoci. Představit východiska a cílové skupiny, protože 
uživatelé nemusí být jen senioři. Veřejnost seznámit se smyslem a významem jednotlivých druhů 
poskytovaných služeb. A rovněž podpořit již zmíněnou spolupráci s rodinou, nebo blízkými při 
zajišťování péče. „Jeden z nejvýznamnějších požadavků kladených na sociální služby, ve kterých 
uživatelé mají jen omezenou možnost potěšit se s blízkými, rodinou – domovy pro seniory, domovy 
se zvláštním režimem  - je schopnost navázat důvěryhodný vztah s jejich rodinnými příslušníky či 
blízkými osobami,“ uvádí předseda institutu Jakub Čtvrtník. 

„Lidé mají někdy děsivé zkušenosti. Naší klientkou je například sedmdesátiletá paní, která se v 
podstatě ze zdravé osoby stala ze dne na den osobou plně závislou. Na procházce si zlomila nohu v 
krčku a během operace nešťastnou náhodou ochrnula,“ líčí jeden z osudů vedoucí pečovatelské 
služby v Poličce Irena Smolková. Paní si od lékařů tehdy vyslechla ortel v podobě léčebny dlouhodobě 
nemocných. „Hrozně se tomu bránila, plakala, byla strašně nešťastná. Rodina se nakonec rozhodla, že 
si ji vezme domů. Z péče měla ale hrozný strach, paní už měla proleženiny,“ pokračuje Irena 
Smolková s tím, že se bezradní obrátili na jejich službu. I když s obavami, že nebudou mít dostatek 
peněz na zaplacení odborné péče, případně kompenzačních pomůcek. „Společně jsme to vyřešili, dali 
dohromady sdílený plán péče, bez jasně daného harmonogramu: kdo, kdy, co, by to prostě nešlo. 
Paní jsme polohovali ve dne v noci a proleženiny vyléčili. Dnes nám dělá skvělou reklamu, protože 
naše spolupráce jí umožnila to, co si tak moc přála - být doma. Není bolavá a manžel, ani zbytek 
rodiny nejsou vyčerpaní,“ doplňuje Irena Smolková. 

Projekt Zapojení rodiny a blízkých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu navazoval 
na zkušenosti z předchozích projektů Institutu sociální práce, z.s. zaměřených na rozvoj kvality 
pečovatelských služeb, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Jeho výsledkem jsou 
dvě metodické publikace spolupráce s rodinou, na jejichž tvorbě se podíleli i účastníci projektu. Dále 
nástroj pro spolupráci odborných pečovatelek a rodiny – zmiňovaný sdílený plán péče, dvacet 
informačních listů pro laiky, metodické listy pro odborné pečovatele, čtyři videa a podklady pro 
sebeprezentaci služeb. „Skvělé jsou informační listy, z kterých se rodina srozumitelnou formou dozví, 
jak konkrétně a správně pečovat o svého blízkého. Ty už rozdáváme. K prezentaci na našem webu 
využijeme určitě i videa s ilustračními příběhy, aby si případní zájemci o naše služby mohli lépe 
představit, s čím jim můžeme pomoci,“ pochvalovala si sociální pracovnice Věra Smolová z Domova 
pokojného stáří – Domova sv. Vavřince v Chrastavě.  
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