Tisková zpráva

Startuje projekt Pečovatelská služba – příležitost pro
život doma II
Praha 13.11.2018 - Doba, kdy člověka zdravotně nic moc netrápí, se stále prodlužuje. Konec života se
oddaluje a populace u nás i v dalších zemích Evropské unie stárne. Pětašedesátku u nás v současné
době překročilo 1 800 000 lidí (tj. 16 % obyvatelstva), v roce 2030 to bude už 22 % a v polovině 21.
století bude v seniorském věku dokonce každý třetí člověk. S tím souvisí také růst nákladů na
dlouhodobou péči. Některé země se tomu však snaží předejít.
Namísto mohutné výstavby domů pro seniory, unie podporuje výzkumné iniciativy v oblastech
asistivních technologií zdravého životního stylu, prevence a rehabilitace. Mnohé státy se zaměřují na
podporu a zvýšení neformální péče o seniora rodinou, příbuznými, nebo přáteli. A zároveň zajištění
dostupnosti profesionálních pečovatelů schopných jim poskytnout odbornou podporu.
Ne jinak je tomu i v Česku. Národní strategie rozvoje sociálních služeb si klade za cíl zajistit přechod
od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí, tedy doma. Pečovatelské
služby umožňující uživatelům co nejdelší setrvání tam, kde mají kořeny, mají být jedním ze
základních pilířů podpory. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji například
říká: „Cílem je umožnit seniorům v nepříznivé sociální situaci setrvat po maximálně možnou dobu v
přirozeném domácím prostředí, zůstat součástí komunity, ke které náleží, a co nejvíce zachovat své
společenské role a vazby.“
Situace v zemi je zatím taková, že podpora, kterou poskytují pečovatelské služby na řadě míst,
zvyšujícím se nárokům neodpovídá. Hlavní náplní práce bývá rozvoz obědů a pomoc s úklidem. Často
i lidem, kteří se nenacházejí v takzvané nepříznivé sociální situaci a pečovatelskou službu využívají
neoprávněně. Nevyhovující bývá i omezená provozní doba služeb a nedostačující odborná
kompetence pracovníků.
Na to reaguje Institu sociální práce, z.s. se svým projektem Pečovatelská služba – příležitost pro
život doma II, který je zaměřen na transformaci pečovatelských služeb. „Cílem je posílit jejich
význam jako základní péčové služby, která včasně reaguje na potřeby lidí v obtížných situacích. Tak,
aby mohli poskytovat podporu nejen seniorům, ale i jiným cílovým skupinám v domácím prostředí. A
tím předcházet předčasným vstupům do pobytových služeb,“ vysvětlila expertka Institutu sociální
práce, z.s. Ilona Čtvrtníková.
Do projektu, jehož úvodní semináře se konají právě v těchto dnech, se zapojilo přes padesát
pečovatelských služeb z šesti krajů republiky. „Nám se po inspekci v naší pečovatelské službě
otevřely oči, takže si od projektu slibujeme především jakýsi návod, jak máme v plném rozsahu se
všemi možnými dostupnými prostředky zajistit kvalitní služby,“ uvedl Jaroslav Látal z domova pro
seniory - Dům Kněžny Emmy v Neratovicích, který terénní pečovatelskou službu poskytuje od roku
2016. „Naše služby zatím odpovídají tomu tradičnímu pojetí - babičkám a dědečkům rozvážíme
obědy, nakupujeme, není to úplně to odborné pečovatelství. A to bychom určitě rádi změnili,“
reagovala další z účastnic.
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