Tisková zpráva

Vize ŽÍT DOMA přitahuje stále více pozornosti
Prezentace Institutu sociální práce v Senátu Parlamentu ČR

Většina lidí chce i přes zdravotní omezení nadále ŽÍT DOMA. Aby to nezůstalo jen zbožným
přáním, intenzivně na této vizi pracuje Institut sociální práce, z.s. Jeho projekt
„Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“ upozornil i u nás na velké celoevropské
téma v oblasti péče o lidi se ztrátou soběstačnosti.
„Umožnit lidem ŽÍT DOMA je téma, kterému jsme se před několika lety začali věnovat
s několika zapálenými vedoucími pečovatelských služeb a je skvělé, že jejich prvotní nadšení a
úsilí se dnes stává obecně přijímanou cestou, kterou na dnešní konferenci podpořilo i
ministerstvo práce a sociálních věcí. Spatřuji v tom velkou naději pro lidi, kteří nemohou bez
pomoci druhého zůstat doma i pro pečující osoby, které se o svou náročnou roli budou moct
v budoucnu dělit s odbornou službou,“ uvedl předseda Institutu sociální práce Jakub Čtvrtník.
Dvouletý projekt poukázal mimo jiné na častou nedostupnost podpory pečovatelských
služeb v zemi a kompetenci zadavatelů a zřizovatelů tuto situaci řešit. Nastavení služeb
v rámci omezené provozní doby (např. jen do 15:30, o víkendu vůbec), s vyloučením
některých cílových skupin (děti, lidé mladší 27 let…) a v režimu suplujícím práci běžných
komerčních služeb (úklid, praní prádla, rozvoz jídla) život doma často neumožňují.
Následkem toho lidé například předčasně vstupují do pobytových zařízení, protože jinou
možnost nevidí.
Proto Institut sociální práce pracuje na vytváření podmínek pro možnost co nejdelšího
setrvání v domácím prostředí s pomocí „nové“ pečovatelské služby. Jeho dosavadní úsilí
vyvrcholilo prezentací dopadů na půdě Senátu Parlamentu ČR za účasti senátorek Milady
Emmerové a Emilie Třískové, zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí Jany Hanzlíkové
a dalších odborníků. Čtyřiapadesát pečovatelských služeb z pěti krajů – Karlovarského,
Libereckého, Pardubického, Středočeského a Kraje Vysočina, zahájilo transformaci
poskytovaných služeb.
„Rozšířily provozní dobu i do pozdějších večerních hodin, na víkendy a svátky, omezily
provádění úklidů a rozvoz obědů s tím, že zájemcům zprostředkovaly kontakt na jinou,
komerční službu tam, kde je může adekvátně zastoupit. Díky tomu se navýšilo poskytování
odborné péče. Zároveň významně narostl počet uživatelů s nejvyšším stupněm závislosti, kteří
byli považováni výhradně za uživatele pobytových služeb,“ přiblížila sociální pracovnice a
lektorka Institutu Martina Zimmermannová.
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