Tisková zpráva

Praha 3 usiluje o účinnější podporu pečovatelské
služby a společně s Institutem sociální práce
zahájila nový projekt
Praha, 1. července 2020 - Pro mnohé samozřejmost, pro jiné nesplnitelné přání. Ač chce většina lidí
ŽÍT DOMA, zdaleka ne každému je to umožněno. Lidé závislí na pomoci a péči druhých potřebují
účinnou podporu terénní sociální služby. Tu chce poskytovat Pečovatelská služba Prahy 3, a proto
vznikl projekt vedený Institutem sociální práce, z.s., s názvem „Rozvoj pečovatelské služby jako
základní domácí služby na Praze 3“. V následujících dvou letech ji čeká intenzivní práce na dalším
zkvalitnění poskytované péče.
„Senioři, zdravotně postižení, ani chronicky nemocní by neměli být nuceni vyhledávat pobytová
zařízení v situaci, kdy by mohli zůstat s podporou moderně fungující pečovatelské služby ve svém
přirozeném prostředí, tedy doma. A ani pečující rodiny by se neměly dostávat do svízelných situací
spojených s náročnou péčí doma o blízkého, která si mnohdy vyžádá zásadní změny v dosavadním
životě a neobejde se bez stavů fyzického i psychického vyčerpání,“ popisuje Jakub Čtvrtník, odborný
garant projektů Institutu sociální práce, co všechno může pomoci vyřešit dobře fungující terénní
sociální služba.
„V souladu s prioritami aktuální státní sociální politiky by pečovatelská služba na Trojce měla
prioritně nabízet služby v oblasti sociální péče, tedy péče o vlastní osobu klienta, který se z důvodu
pokročilého věku či zhoršujícího se zdravotního stavu ocitl v takzvané nepříznivé sociální situaci. Naše
péče by se vedle seniorů a zdravotně postižených měla orientovat také na lidi s chronickým
onemocněním, nebo osoby mladší 18 let či rodiny s dětmi v tíživé situaci, které doposud naši službu
vyhledávaly zcela minimálně. Pečovatelskou službu čekají významné změny, a troufám si říci, že její
pracovníci jsou na odstartování projektu, a s ním související větší profesionalizaci naší práce, doslova
natěšeni!,“ uvádí Emilie Kalová, ředitelka Pečovatelské služby Praha 3, služby v roli oficiálního
partnera projektu Institut sociální práce.
Žižkovská pečovatelská služba během realizace projektu rozšíří nejen cílovou skupinu, ale také
provozní dobu. Bude se snažit zefektivnit poskytování pomoci směrem k časově náročnější odborné
péči i o klienty, jejichž stav odpovídá vyšším stupňům přiznaného příspěvku na péči. S tím souvisí
také důraz na prohlubování odborných znalostí péče dle jednotlivých potřeb a diagnóz. Terénní
služba hodlá také navázat spolupráci s domácí zdravotní péčí, zejména pro případy, že se klient
rozhodne zůstat v pohodlí a bezpečí domova až do konce svého života.
Aktivity projektu Institutu sociální práce budou směřovat rovněž k podpoře rozvoje sítě sociálních
služeb na celém území třetí pražské městské části. „My se v tuto chvíli snažíme, aby se skupina lidí,
kteří mohou žít doma, rozšiřovala. Aby to pečovatelská služba umožnila i lidem v těžších stavech, ke
kterým bude muset docházet několikrát denně, o víkendech i svátcích,“ doplňuje místostarosta
Ondřej Rut za městkou část Praha 3, která je druhým oficiálním partnerem projektu.
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