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Tisková zpráva 

K iniciativě „Děkujeme pečovatelkám a pečovatelům“ 
 

Praha (7. dubna 2020) - Nejen lékaři a další zdravotníci, pracovníci veřejných složek, prodavači, 
nebo doručovatelé si zaslouží obdiv a poděkování za své nasazení v době zatížené obavami z nové 
koronavirové nemoci. Také pečovatelé a pečovatelky terénních sociálních služeb, které se starají o 
nejzranitelnější skupiny a umožňují jim dál ŽÍT DOMA. Ti všichni taktéž riskují vlastní zdraví, čelí velké 
nejistotě, únavě, stresu či návalu emocí.  

Proto vznikla iniciativa „Děkujeme pečovatelům a pečovatelkám“, která má vyjádřit uznání této 
v minulosti ne příliš doceňované profesi. Stojí za ní Institut sociální práce, z.s., který dlouhodobě 
podporuje rozvoj pečovatelských služeb v zemi. „Samozřejmě, že pečovatelkám i pečovatelům jsou 
vděční především lidé, kterým dennodenně doma usnadňují jejich životy. Zároveň ale v důsledku 
situace posledních dní vnímá důležitost jejich role stále více lidí, kteří dosud jejich pomoc 
nepotřebovali. Cítíme, že je nyní velmi důležité, aby se o tom pečovatelské služby a všichni pečující 
dozvěděli,“ říká předseda a odborný garant Institutu sociální práce PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA. 

Na výzvu reagují známé osobnosti i další lidé prostřednictvím krátkých videí natočených na mobil, 
nebo děkovných komentářů sdílených na facebooku ŽÍT DOMA.  

Hlavním poselstvím je: „Děkujeme všem pečovatelkám a pečovatelům, že i za nouzového stavu 
lidem pomáhají ŽÍT DOMA, kde se cítí nejbezpečněji. Bez jejich pomoci, neviditelných hrdinů v 
první linii, se naši senioři nebo lidé s postižením neobejdou. Děkujeme!“ 

 

Ze života pečovatelských služeb v posledních týdnech: 

„Momentálně se soustředíme na to, aby klienti mohli dál žít důstojně a v bezpečných podmínkách. 
Problém je, že nemáme třeba desinfekci,“ povzdechla si v březnu vedoucí pečovatelské služby 
v Habartově Petra Fašánková s tím, že zatím musí vystačit se zásobou jednorázových rukavic. 

Martina Pojarová, ředitelka Pečovatelského centra Prahy 7: „Musím říct, že všichni zaměstnanci 
fungují neuvěřitelně. Bála jsem se, kolik lidí se může hodit marod, nebo bude chtít hlídat děti, 
vnoučata, nic z toho se ale nestalo. Jsou velmi loajální k našim klientům!“ 

„Některé z našich pečovatelek jsou připravené docházet i k nemocným s potvrzenou koronavirovou 
nákazou. Ochranný oděv ale není k sehnání,“ upozorňovala Mária Okruhlicová, vedoucí pečovatelské 
služby Spokojený domov v Mnichově Hradišti.  

„Mimo to řešíme situace, kdy se například za onkologicky nemocnou klientkou chystala rodina na 
návštěvu. Jenomže v jejich okolí se nemoc již objevila. Nakonec jsme se domluvili, že je to velmi 
riskantní, a zprostředkovali jsme místo návštěvy u ní doma video hovor přes skype,“ popisuje Iva 
Ďásková, vedoucí pečovatelské služby v Říčanech u Brna. 

„Narazili jsme na takového staršího šmrncovního pána, který nám řekl, že nakoupit si on určitě 
zvládne sám, že se alespoň trochu vyvětrá. Když jsme mu ale vzápětí nabídli, jestli by nestál o to, 
abychom mu čas od času zatelefonovali, tak úplně zjihnul, vstoupily mu slzy do očí a řekl, že za to by 
byl hrozně moc rád,“ vyprávěla vedoucí pečovatelské služby v Praze 7 Bedřiška Kotmelová. 

https://www.facebook.com/zitdoma/videos/2590525607828525/?hc_ref=ARRkIQNNyYdTn6F9ofdY0sh6pDRIeSkhxLsUpVJyU0gT-S9njEmdr5OUyn7iIGOMJ6E&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDn96ht8Oq0x2VVw-oZ1uYlQN9Rhe61AzXjVZmvNzyNfC6FZ3F6Swo4_b0nVOu555_aB5GP5Z0DRMvKP8FgYXFDUrOBRikCgDNi-y08lx_KZbngMpqZBmAbNQkHpApWv1GMCfrrJ5J8SgRXJvg2X2D7-IdA73cVBDJo5cJpN6TicBInK0kPW4x4hAPNl-_sQ8e1nxVMH-VkOI3RBahO740riiZi2z91z1emZpZ7ghHnzlZLB8OGvlWXbzP8MOPumPXdQrPMTJiFI0Kdy0qu306JYoLmv4O8ZvCHDS9l9anVVV57RsHbuDwOIMyS5ZRmd1ejYzI8UzEIiYdDLaRIUYsAD1AsoHWqupn4Pg&__tn__=kC-R
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„Musíme dělat všechno proto, aby dopad všech možných opatření na ně dolehl co možná nejméně. 
Chceme, aby to přežili nejen fyzicky, ale i psychicky,“ dodává Martina Pojarová o balancování mezi 
restrikcemi a zachováním kvality života klientů pečovatelského centra. 

Institutu sociální práce, z.s., k situaci v pečovatelských službách:  

¬ Rozhovor: „Lidé dnes doceňují práci pečovatelek, pro ně samotné je to nesmírně důležité,“ 
upozorňuje ředitelka pečovatelského centra 

¬ Tisková zpráva: „Pomáhá nám soudržnost lidí a sousedská výpomoc,“ shodují se pečovatelky. 

¬ Tisková zpráva: Pečovatelské služby zatím zvládají náročnou péči i v nouzovém režimu 

¬ Výzva: Podpořme pečovatelské služby a pomozme lidem ŽÍT DOMA 

 

Další informace k vizi ŽÍT DOMA najdete na zitdoma.cz. 

 
Kontakt: 
Statutární zástupce:  Jakub Čtvrtník, předseda  mail: ctvrtnik@institutsocialniprace.cz 
Kontakt pro media:  Eva Kroupová    mail: kroupova@institutsocialniprace.cz 

 
 

Institut sociální práce, z.s., vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný 
cíl: umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci 
druhých. Institut mění fungování pečovatelských služeb ‒ už nezajišťují především rozvoz obědů a 
úklidy seniorům (služby, ve kterých by suplovaly dnes běžně dostupné firmy), ale věnují se odborné 
péči, v níž jsou nenahraditelné. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu věku, i osobám, 
jejichž nesoběstačnost odpovídá nejvyšším stupňům přiznaného příspěvku na péči. Dříve byli tito lidé 
klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory, nebo léčeben dlouhodobě nemocných. 
 

 

 

https://zitdoma.cz/2020/03/30/rozhovor-lide-dnes-docenuji-praci-pecovatelek-pro-ne-je-to-nesmirne-dulezite-upozornuje-reditelka-pecovatelskeho-centra/
https://zitdoma.cz/2020/03/30/rozhovor-lide-dnes-docenuji-praci-pecovatelek-pro-ne-je-to-nesmirne-dulezite-upozornuje-reditelka-pecovatelskeho-centra/
https://zitdoma.cz/2020/03/25/pomaha-nam-soudrznost-lidi-a-sousedska-vypomoc-shoduji-se-pecovatelske-sluzby/
https://zitdoma.cz/2020/03/17/tiskova-zprava-pecovatelske-sluzby-zatim-zvladaji-narocnou-peci-i-v-nouzovem-rezimu/
https://zitdoma.cz/2020/03/17/vyzva-podporme-pecovatelske-sluzby-pomozme-lidem-zit-doma/
https://zitdoma.cz/
mailto:ctvrtnik@institutsocialniprace.cz
mailto:ctvrtnik@institutsocialniprace.cz

