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Izrael je malá parlamentní zastupitelská demokratická republika s všeobecným rovným volebním právem ležící na jihovýchodním pobřeží Středozemního moře. 

Stárnutí populace 

Pokud bychom porovnali Izrael s evropskými zeměmi (i Českou republikou) v oblasti stárnutí populace, pak je Izrael národem relativně mladým. V roce 2015 byla celková populace Izraele 8,46 mil.
obyvatel, z čehož 11 % (tedy 939 000 lidí) bylo starších 65 let. Srovnáme-li stejný rok s Českou republikou, bylo u nás z počtu obyvatel 10,554 mil. celkem 1,932 mil. osob starších 65 let, tedy 18,3
%. Podoba stromu života je tedy v těchto zemích odlišná. Zatímco v Izraeli vidíme typický smrk, u nás se blížíme spíše dubu. 

Jaké jsou prognózy stárnutí obyvatelstva obou zemí? V Izraeli bude v r. 2035 celkem 1,66 mil. obyvatel starších 65 let. V České republice to bude ve stejném roce 2,486 mil. Pracující senioři 

V počtu ekonomicky aktivních seniorů patří Izrael k vedoucím zemím, např. společně s Islandem. Podíl pracujících seniorů činí u žen 13 % a u mužů 27 %. V porovnání s Českou republikou jde o
impozantní čísla. U nás pracovalo, resp. bylo ekonomicky aktivních v r. 2017 pouze 6,3 % žen a 5,5 % mužů. A jak jsme na tom v porovnání s Evropou? V EU je podíl ekonomicky aktivních seniorů
2,3 %, v České republice pak 2,1 %. Chudoba seniorů 

Chudoba je v průmyslově vyspělých zemích chápána především jako „omezení schopnosti jedinců plně participovat na životě společnosti v důsledku nedostatečných ekonomických zdrojů
(vyloučení z obvyklého způsobu života), neschopnost – plynoucí z nedostatku zdrojů – participovat obvyklým (standardním) způsobem na životě společnosti“. 

V Izraeli činil podíl osob starších 65 let ohrožených chudobou až 23 %. Česká republika patří k zemím v rámci celé EU, kde je dlouhodobě u všech skupin obyvatel podíl osob ohrožených
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chudobou nejmenší v celé Evropě. Dle ČSÚ obecně hodnotí svoji situaci lépe senioři 65letí a starší (podíl materiálně deprivovaných seniorů představuje 5,2 %). Celkově je v ČR ohroženo
chudobou na 9,1 % (v r. 2017). 

Dobrovolnictví 

Přesný počet dobrovolníků v ČR není znám, známe pouze počet osob vykonávajících dobrovolnickou službu prostřednictvím dobrovolnických center. Dobrovolníků je ale více a dobrovolnické
aktivity nejsou vždy zaznamenávány či vykazovány. 

Každopádně Izrael nám může být v případě dobrovolnictví, a to hlavně seniorů, tj. osob starších 65 let, velikým příkladem. Celkem se dobrovolnictví alespoň v rozsahu 10 hodin měsíčně (což je na
evropské poměry vysoký podíl času) věnuje 52 % osob do 65 let. V případě seniorů je to pak neuvěřitelných 80 % všech seniorů starších 65 let. 

Naděje na dožití 

Izrael patří v případě naděje na dožití k zemím, kde se lidé dožívají nejvyššího věku, a to společně se zeměmi, jako je Japonsko, Island či Švýcarsko. Naděje na dožití u žen tak činí 84,3 let, u
mužů 80,4 let. V České republice činí naděje na dožití u žen 82,1 a u mužů 76,2 let. 

Důležitým ukazatelem je také naděje na dožití ve zdraví. V ČR je naděje na dožití ve zdraví u mužů pouze 62,4 let a u žen 63,7 let, a nutno dodat, že tento parametr již mnoho let stagnuje. V Izraeli
hodnotí 56 % všech osob starších 65 let svůj zdravotní stav jako dobrý nebo velmi dobrý. V případě ještě starších obyvatel, tedy 75+, hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý celkem 40 % seniorů. 

Sociální služby 

Izrael má v porovnání s Evropou nižší kapacity sociálních služeb. V případě pobytových služeb má 20 900 lůžek, což je něco přes polovinu kapacity ČR ve vztahu k počtu obyvatel (seniorů). Pro
celkové porovnání je však nutno dodat, že v Izraeli významné množství seniorů využívá denní péči, tedy docházejí/dojíždějí do denních stacionářů pro seniory (celkem 15 500 osob). Zároveň jsou
členy tzv. komunit, což je obdoba naší pečovatelské služby. Komunity využívá 52 000 seniorů. Obecně také musíme říci, že senioři v Izraeli jsou přes svůj vysoký věk zdravější, resp. soběstačnější
než u nás. Důležitou roli má také neformální péče a realita větších rodin se silnou vazbou na péči v rámci rodiny. 

V roce 2015 byla celková populace Izraele 8,46 mil. obyvatel, z čehož 
11 % (tedy 939 000 lidí) bylo starších 65 let. Srovnáme-li stejný rok s Českou republikou, bylo u nás z počtu obyvatel 10,554 mil. celkem 1,932 mil. osob starších 65 let, tedy 18,3
%.
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Vážení kolegové, 

letní období se chýlí ke konci. Doba, která každoročně slouží ke zpomalení pracovního tempa a načerpání nových sil. 

Letošní léto pro nás bylo spíše ve znamení boje o dofinancování sociálních služeb, ale i vyvracení různých dezinformací či polopravd o tom, kolik sociální služby stojí, kolik financí potřebují a proč
narůstá počet našich klientů. 

Až budete číst tyto řádky, budou probíhat jednání o podobě financování v roce 2020. Jak v souvislosti se státním rozpočtem, tak se zdravotními pojišťovnami. 

Naše očekávání se také upínají k zásadní novele zákona o sociálních službách. V letních měsících se APSS ČR účastnila řady konzultačních, pracovních a expertních setkání a v příštích týdnech
můžeme očekávat konečný návrh, který obratem zašleme vám všem a svoláme regionální setkání poskytovatelů sociálních služeb. 

Přeji vám hezký konec léta, příjemné podzimní měsíce a těším se na setkání s vámi.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR
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Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na jednání dne 5. června dohodli na společném postupu obou rezortů v oblasti
dlouhodobé péče, péče o ohrožené děti do tří let a reformy péče o duševní zdraví. Podle vyjádření obou ministrů jsou změny v těchto oblastech nutné pro zajištění kvality poskytovaných
služeb i pro odstranění stávajících nedostatků systému. Např. v oblasti dlouhodobé péče se oba ministři shodli na tom, že současný stav propojení sociální a zdravotní péče v České republice je
stále nedostačující a že je nutné dokončit během dvou let návrh změnového zákona, který podpoří větší integraci těchto služeb. 

V úterý 18. června bylo do Poslanecké sněmovny doručeno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, který svým podpisem podpořil novelu zákona o nemocenském pojištění. Podle novely
od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací
mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. 

Dne 26. června  se v Bruselu uskutečnilo setkání Valné hromady Evropské federace zaměstnavatelů v sociálních službách (FESE). Na Valnou hromadu navázala druhý den závěrečná
konference projektu PESSIS+, jejímž tématem byl sociální dialog v oblasti sociálních služeb na úrovni Evropské unie. 

Od 1. července byla definitivně zrušena karenční doba.  Nově jsou propláceny i první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti. 

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona v České republice vydala ombudsmanka sborník stanovisek Diskriminace. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje
pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával. Sborník
najdete na https://www.ochrance.cz/fileadmin/ user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Diskriminace.pdf. 

Neviditelné práci pečujících se v ČR věnuje více než 1,3 milionu lidí, a to bez nároku na finanční odměnu, ocenění okolí, osobní život nebo volný víkend či dovolenou. Často i při regulérním
zaměstnání. Poděkovat jim chce nyní platforma Podpora pečujících v čele s organizací Alfa Human Service – v Praze a Brně odměnila pečující chrpou a v rámci celé České
republiky vyhlásila druhý říjnový den dnem pečujících. Platforma Podpora pečujících složená z organizací, které pomáhají dlouhodobě pečujícím, byla založena v roce 2018. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje přípravu změn v oblasti sociálních služeb.  Novela zákona o sociálních službách se dotkne mimo jiné problematiky financování celého
systému, který bylo v minulých letech nutné opakovaně dofinancovávat. K dokončení přípravy návrhu ustanovila ministryně Jana Maláčová (ČSSD) odbornou pracovní skupinu , kam
byli pozváni zástupci odborné veřejnosti, ministerstva financí, krajů, obcí i poskytovatelů sociálních služeb a jejich zaměstnanců. Součástí pracovní skupiny je prezident APSS ČR Jiří Horecký. 

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče s dětmi mladšími čtyř let, kteří jej budou aktivně pobírat k 1. lednu 2020.
Návrh byl podpořen napříč politickým spektrem. Příspěvek se tak zvyšuje na 300 000 korun. (Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/rodicovsky-prispevek-vzroste-o-80-000-korun-
1360636). 

APSS ČR uskutečnila za účelem zmapování finanční situace u poskytovatelů sociálních služeb ve dnech 31. července až 20. srpna 2019 šetření ve všech 14 krajích České
republiky. Cílem dotazníku bylo odrazit reálnou situaci poskytovatelů a objem potřebného dofinancování. Výsledky šetření najdete na http://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=347.
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Zdravotnictví se potýká především s problémem chybějících pracovníků. Podobně je na tom i sociální oblast. Setkání zástupců zdravotnických zařízení, poskytovatelů
sociálních služeb, pojišťoven a expertů na péči o nemocné a seniory však ukázalo nečekaně silný trend – hlavním tématem trhu zdravotních prostředků je elektronizace.
Trendy na poli zdravotnických prostředků se už desátým rokem zabývá konference Kvalita-BezpečnostEfektivita, kterou pořádá společnost HARTMANN – RICO. 

„Letošní ročník byl jednoznačný. Tématem číslo jedna se stala elektronizace. Ta pomáhá v procesním řízení a hledání úspor, zároveň podstatně zlepšuje schopnost lidí využívat moderní
zdravotnické prostředky. Konec konců, i společnost HARTMANN GROUP oslavila v loňském roce 200 let existence především inovacemi v této oblasti,“ řekl člen představenstva HARTMANN –
RICO v České republice Tomáš Groh. 

Potvrdila to i Britta Fünfstück, generální ředitelka HARTMANN GROUP, která konferenci zahajovala. „Náš trh prochází dynamickým vývojem. Jak roste a stárne populace, roste i poptávka po
zdravotní péči a celkové náklady s ní spojené. Proto také poskytovatelé zdravotní péče hledají úspory. Závazkem společnosti HARTMANN je nabízet řešení jak prostřednictvím svých produktů, tak
služeb využívajících moderní technologie,“ uvedla Britta Fünfstück. 

Dva příklady za všechny: Skupina HARTMANN je jedním z hlavních světových výrobců dezinfekce, díky níž lze bojovat s infekcemi ve zdravotnických zařízeních (nozokomiální nákazy). Každý rok
se jen v Evropě týkají milionů pacientů, přičemž desítky tisíc jim naneštěstí podlehnou. „Můžete mít nejlepší dezinfekci, ale co kdyby k tomu existoval automatizovaný systém, který umí výskyt
nákaz identifikovat? Právě takový nabízíme. Epidis pracuje s využitím umělé inteligence, dokáže proto rychle analyzovat všechna potřebná data,“ upozorňuje Tomáš Groh. 

Elektronické nástroje však pomáhají i při plánování operací v sálech nebo skladových kapacit. Prostě a jednoduše, zatímco dříve bylo všechno především na papíře, maximálně v excelovských
tabulkách, nyní jsou k dispozici propracované aplikace. Nástroje procesního řízení musejí především umět snížit administrativu. Pro lékaře a sestry musejí být jednodušší než pověstná excelová
tabulka a zároveň musejí, na rozdíl od ní, nabídnout ucelená řešení, která lze jednoduše aplikovat. Proto společnost HARTMANN – RICO vyvíjí aplikaci Operis, která všechny tyto atributy nabízí. 

Digitální nástroje jsou i hlavní zbraní těch, kteří se v nemocnicích či sociálních zařízeních starají o bezpečnost a spokojenost pacientů. Právě tomuto tématu byl věnován jeden z bloků konference o
zdravotní péči. V bloku o sociální oblasti byla hlavním tématem inspirace, jakým způsobem přilákat či rovnou získat nové zaměstnance. „Nejsou prostě lidi a my už se podobně jako výrobní firmy
bavíme o možnostech, jak získat pracovníky například z Ukrajiny. Sociální oblast je navíc podfinancovaná. Ale ještě horší je fakt, že nemáme dlouhodobý systém financování. Můžeme se tedy
pouze dohadovat, co se stane v dalším roce a následně to řešit,“ dodal Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

HARTMANN – RICO na KBE konferenci obsahově spolupracuje s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Academy of Health Care. Konference je vždy dvoudenní a je členěna do
obsahových bloků. Její podstatná část se pak dělí na zdravotní a sociální část. Letošní ročník byl desátý, jubilejní. Registrovalo se více než 200 návštěvníků, profesionálů ze zdravotní i sociální
oblasti a 34 řečníků a diskutujících. Časopis Sociální služby je mediálním partnerem konference. 

Prezentace řečníků jsou k dispozici na webu: www.kbehartmann.cz.
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.09.2019
(21:20:00)

Tisk Prezident
UZS

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální
služby

Mgr. Veronika Hotová,
šéfredaktorka

Otevřít originál | Otevřít detail

V rámci navázání dlouhodobé spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem v oblasti sociálních služeb navštívila v květnu Izrael česká delegace ve složení bývalá
místopředsedkyně vlády Běla Hejná, prezident APSS ČR, UZS ČR a EAN Jiří Horecký, ředitel hospodářské sekce UZS ČR Marcel Vavřík a já jako fotografka a dokumentátorka
celé cesty. Ve spolupráci s českou ambasádou v Izraeli, zejména její skvělou II. tajemnicí Veronikou Sidó, jež nás celou dobu doprovázela společně s Noam Levy Erez,
viceprezidentkou pro vztahy se zákazníky Social Export Israel, jsme měli možnost navštívit jak zařízení sociálních služeb, tak se seznámit s izraelským sociálním systémem a
potkat se s velvyslancem České republiky v Izraeli Martinem Stropnickým. 

Kontext 

V oblasti stárnutí populace je na tom Izrael výhledově mnohem lépe než Česká republika, přesto tuto oblast považují Izraelci za velkou výzvu do budoucna pro celou zemi, což je znát i ze systému
péče o seniory (v České republice se mnohdy setkáváme spíše s přístupem opačným, tzn., že vláda se tváří, jako by se nás stárnutí populace vlastně netýkalo, a nepodniká tímto směrem v
podstatě žádné kroky, což představuje v blízké budoucnosti velkou hrozbu). Při pobytu v Izraeli jsme navštívili jak pobytové služby, tak i ty, které seniory podporují, aby mohli žít ve svém
přirozeném prostředí co nejdelší dobu (a to jak díky zde mnohem rozšířenějším denním centrům, tak například pomocí tzv. komunit, jež jsou v Izraeli běžné a kterými se budu zabývat v příštím
díle). Důraz je zde kladen ale i na zapojování seniorů do běžného života, například podporou jejich zaměstnávání v důchodovém věku a zdůrazňováním předností seniora na pracovním trhu.
Zajímavostí je i to, že drtivá většina seniorů vykonává dobrovolnickou činnost. 

Ačkoliv mnoho specifik vyplývá z odlišného historického a kulturního základu, je toho mnoho, co se od sebe mohou Česká republika a Izrael v této oblasti naučit. 

Izrael má díky rozmanitosti své populace nesmírně bohatou kulturu. Všichni příchozí si s sebou do Izraele přinesli své kulturní a náboženské zvyklosti a obdobně jako Spojené státy americké se i
Izrael stal jakýmsi tavicím kotlíkem zvyků a věrouk. Největší podíl populace tvoří Židé (cca tři čtvrtiny), přibližně 16 % tvoří Muslimové, a jsou tak největší náboženskou menšinou. Úředními jazyky
jsou hebrejština a arabština, přičemž právně nejsou na stejné úrovni, arabština má pouze zvláštní status. Izrael je známý díky svému vědeckému a technologickému rozvoji, jež je založen právě na
židovské tradici vzdělanosti a vědy. Není náhodou, že obrovské množství vědců má židovské kořeny (Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Sigmund Freud, Abraham Maslow, Noam Chomsky,
Claude Lévi-Strauss a opravdu mnoho dalších). Tento kontext se odráží i v sociálních službách a péči o seniory a osoby se zdravotním postižením celkově. Velmi zjednodušeně můžeme říct, že
většina seniorů je v péči rodiny (na základě kulturních a náboženských zvyklostí) a že v sociálních službách a zdravotnictví jsou hojně využívány technologie (vzhledem k technologickému rozvoji
Izraele celkově). Zde stojí za zmínku například OrCam, technologický startup, který vyrábí wearable zařízení na bázi umělé inteligence, což pomáhá lidem nevidomým či se silně poškozeným
zrakem. OrCam byl představen na INSPu 2018, české konferenci zaměřené na technologie pro hendikepované, jejímž mediálním partnerem je každoročně časopis Sociální služby (OrCam
zmiňujeme v reportáži z konference v čísle květen 2018). 

Z hlediska osob s postižením či jakýmkoliv omezením můžeme říci, že Izrael je k těmto lidem tzv. „handicap friendly“, jak zdůrazňuje v rozhovoru v tomto čísle Veronika Žilková Stropnická.
Naprostá většina budov ve městech, ale i památky, jsou bezbariérové, systémová podpora postižených je veliká. Změny přístupu k postiženým osobám jsou vidět zejména v posledních letech a
velký ohlas vzbudilo uplatnění osob s poruchou autistického spektra v izraelské armádě, jak se také dočtete v tomto čísle. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že Izrael má jen málo problémů
s poskytováním služeb či že jsou schopni na rozdíl od nás lépe „zachytit“ případné budoucí hrozby, některé problémy máme společné a obě země s nimi těžce bojují. Jedním z těch zásadních je
nedostatek zaměstnanců v sociálních službách, ale i zdravotních sester. To je výzva, se kterou se potýká drtivá většina zemí. Cíle česko-izraelské mise  

Izraelská mise se uskutečnila za účelem dosažení několika konkrétních cílů: 

Jednak, jak jsem již zmínila, za účelem seznámení se s dobrou praxí izraelských organizací jako základem pro budoucí izraelsko-českou spolupráci, a to zejména se způsoby vypořádávání se
Izraele právě s výzvou stárnutí populace, které způsobí vážné finanční dopady, a za účelem otevření diskuze o možné spolupráci na společných projektech. Dále s cílem seznámit se s tím, jak
izraelská vláda oficiálně spolupracuje s organizacemi poskytujícími sociální služby, a v neposlední řadě za účelem připravit studijní česko-izraelskou misi expertů na dlouhodobou péči v roce 2020.

Ve druhé části tohoto seriálu na téma česko-izraelské spolupráce se budu zabývat konkrétními typy sociálních služeb v Izraeli a konceptem izraelského ministerstva zdravotnictví na základě
proběhlých osobních návštěv a diskuzí s kompetentními zástupci jednotlivých služeb a ministerstva. Ve třetím díle pak přiblížíme konkrétní aktivity Sociálního centra česko-izraelské spolupráce,
které od květnové návštěvy nabyly konkrétní obrysy. 

Immigration and Social and Cultural Diversity Among the Jewish Population [online]. International Youth Foundation [cit. 2008-05-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-10-10. (anglicky)
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), uzs (1x)

DUPLICITNÍ S: Česko-izraelská spolupráce na poli sociálních služeb ( Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby, Výkonný ředitel UZS, Celá ČR ); Česko-izraelská
spolupráce na poli sociálních služeb (Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby, UZS, Celá ČR );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.09.2019 (21:25:00) Tisk Prezident UZS Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail

Dne 19. června 2019 se v Bystřici pod Pernštejnem konalo jednání Prezidia APSS ČR. Prezident Jiří Horecký přivítal přítomné členy Prezidia, omluvil nepřítomné a představil
nového předsedu krajské organizace Libereckého kraje Bc. Jana Gabriela a nově zvoleného zástupce krajské organizace Ing. Pavla Nováka. 

Prezidium schválilo: 

■ přidruženými členy organizace Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4, Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Professional support, s. r. o., SORAL & HANZLIK Medical,
s.r.o., Core Trade, s.r.o., Auto Babiš, s. r. o.; 

■ finanční podporu pro celostátní akce: XXIV. ročník národního turnaje v přehazované v Dřevěnici pro Domov pod hradem Žampach, Oslava 50. výročí založení DpS pro Domovy sociálních služeb
Litvínov, p.o., a XVII. Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením pro Domov Na Hrádku. 

Prezidium jmenovalo: 

■ Mgr. Andreu Faltysovou, DiS., MBA, do řídící rady Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR; 

■ PhDr. Filipa Novotného a Mgr. Bc. Andreu Tajanovskou, DiS., novými členy redakční rady časopisu Listy sociální práce. 

Prezidium bylo seznámeno a projednalo zprávy o:  

■ aktuálním stavu dofinancování sociálních služeb v r. 2019; 

■ zahájení monitoringu tisku ze strany APSS ČR; 

■ návrhu zákona o státním rozpočtu pro r. 2020; 

■ aktuálním stavu návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a požadavku na zvýšení úhradových limitů; 

■ vyjednávání s VZP ČR ohledně úhrad pro r. 2020, včetně požadavku na změnu metodiky k 06648, a nasmlouvání rehabilitační péče pro 13 zařízení; 
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■ možnosti rozšíření úrovní členství u organizací, které mají výrazně více služeb než 5; 

■ činnosti Meziresortní skupiny k dlouhodobé péči a aktuálním stavu tvorby tzv. Změnového zákona; 

■ stavu členské základny APSS ČR a výstupech Etické komise; 

■ činnosti Institutu vzdělávání APSS ČR; 

■ projektech a zakázkách APSS ČR; 

■ dovozu zaměstnanců z Ukrajiny; 

■ možnosti vzniku Centra česko-izraelské spolupráce v sociálních službách; 

■ obnovení vzdělávacího programu E-Qalin; 

■ aktuální situaci poskytovatelů sociál

ních služeb v jednotlivých krajích.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.09.2019 (06:53:03) Internet Prezident UZS I60.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zatímco mladí lidé a rodiny s dětmi jsou prioritní cílovou skupinou pro developery nových bytů, banky, výrobce nábytku i stát, senioři zůstávají na okraji zájmu.

Přitom demografický vývoj jasně ukazuje, že v roce 2050 budou lidé nad 65 let tvořit až třetinu obyvatelstva. Kde a jak budou bydlet lidé dnes v produktivním věku za dvacet,
třicet let? Bydlení pro seniory, nejcitlivější sociální skupinu populace, nikdo neřeší.

Zájem krajů, měst a obcí stavět sociální a bezbariérové bydlení pro seniory je nedostatečný, stejně tak chybí politická podpora a finanční prostředky. Developeři sice zahrnují do nových výstaveb i
tzv. byty zvláštního určení, které splňují parametry dané bezbariérovou vyhláškou, ale takové novostavby jsou mimo finanční možnosti většiny seniorů. Ministerstvo pro místní rozvoj letos schválilo
prostředky určené na podporu seniorského bydlení ve výši 450 milionů korun.[1] Dotace poputují na výstavbu domovů, pečovatelských bytů a také na bezbariérovou dostupnost objektů, ale tato
částka rozhodně nestačí. V současné době vzniká většina nových domovů pro seniory, včetně těch s Alzheimerovou chorobou, díky soukromému sektoru. „Stát stále vychází z teze, že kapacity
sociálních služeb se nebudou navyšovat, neboť potřebnou péči o seniory zajistí členové rodiny, což je naprosto nereálná vize. Pro odvrácení budoucího kolapsu sociálních služeb je nutné zajistit
dostatečnou podporu investic v souladu s doporučením Evropské unie,“ vyjádřil názor za všechny poskytovatele sociálních služeb Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR.

Aktuálně u nás bydlí ve vlastní domácnosti 75 % lidí nad 65 let, z čehož 46 % žije osaměle. Doby, kdy žilo pohromadě více generací, jsou dávno pryč. Ne všichni se mohou o své seniory postarat v
rámci rodiny, a ne vždy to je vůbec možné. Jak stárneme, přibývá také nemocí a problémů, které nelze zvládat doma, aniž by to narušilo chod celé rodiny. V případě demence je pak umístění
člověka ve specializovaném zařízení vlastně nutností. Předpokládá se, že počet takových seniorů bude narůstat. Podle České alzheimerovské společnosti u nás bude v roce 2020 žít téměř 183
tisíc lidí s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, v roce 2050 pak dokonce 383 tisíc.

Přestože lidé preferují zůstat ve stáří doma, jejich byty nejsou uzpůsobené seniorským potřebám. Například v sousedním Rakousku je jen 16 % bytů bezbariérových.4 U nás žádná podobná
statistika neexistuje, ale vzhledem k současné situaci můžeme předpokládat, že čísla budou ještě nižší. „V průzkumu, který se zabýval bydlením seniorů, jsme si ověřili, že většina bytů, které
obývají senioři nad 65 let, neposkytuje dostatek bezpečí při zhoršených smyslových nebo pohybových schopnostech svých obyvatelů,“ píše se ve studii Diakonie ČCE.

Jak by tedy mělo vypadat vhodné a bezpečné bydlení pro seniory? Bezbariérové, bezproblémově dostupné a garantující jistotu kontaktu. Z hlediska úprav v domácnosti se jedná zejména o
potřebu snadného pohybu, ať už o berlích, chodítku nebo na vozíku, vhodného osvětlení, neklouzavých povrchů a zabezpečení vchodových dveří před vniknutím cizím osob. Podstatná je také
instalace opěrných pomůcek, polohovací lůžko, speciální sanitární předměty a také zajištění systému tísňové péče. Co se týká úrazů, nejčastěji křehkým seniorům hrozí pády a popáleniny, proto je
třeba brát ohled na praktické uspořádání koupelny a kuchyně, kde nehody hrozí nejvíce.

Pro seniory, kteří se již o sebe nedokážou postarat, ať už za pomoci blízkých, pečovatelských či terénních služeb nebo pobytu v domě s pečovatelskou službou, jsou pak určené domovy pro
seniory, případně domovy se zvláštním režimem (kde pečují o klienty s demencí), které výše uvedeným vybavením disponují. Taková zařízení jsou navíc už dnes vnímána pozitivněji a nejen jako
odkladiště nemohoucích seniorů. Podle studie společnosti SeneCura provedené v Rakousku v roce 2018, které se zúčastnilo 1 000 lidí starších 60 let, má 54 % dotazovaných pozitivní představu o
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domovech pro seniory, co se týká kvality péče i sociálních kontaktů. Také Česká republika vykazuje podle evropských studií vyšší míru spokojenosti v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie.
Navíc jsou nové domovy budovány již tak, aby vycházely vstříc fyzickým i mentálním schopnostem a individuálním potřebám seniorů.

„Všechna zařízení SeneCura jsou provozována v úzké spolupráci s komunitami a jako nedílná součást společenského života. To, co senioři nejvíce hledají a oceňují, je komfort bydlení, pestré
volnočasové, pohybové a fitness aktivity, možnost převzít úkoly v domově, být užitečný a potřebný, mít přístup k internetu, učit se a vzdělávat. Rodinnou atmosféru a domácí prostředí lze
dosáhnout díky konceptu tzv. domácností, tedy malých skupin klientů, kteří obývají společný prostor a navzájem se znají. Jasným trendem je i vysoká poptávka po jednolůžkových pokojích. Zkrátka
a dobře, chceme mít ve stáří kromě kvalitní péče i vysokou kvalitu života,“ uvedla Dita Chrastilová, finanční ředitelka skupiny SeneCura, která v Česku provozuje největší síť domovů pro seniory.

V těchto domovech vědí, co je pro lidi ve stáří důležité. Umožňuje jim to mezinárodní know-how a dlouholeté zkušenosti s provozem a výstavbou sociálních zařízení podle nejnovějších standardů, s
maximální efektivitou a ohledem na budoucí trendy v péči o seniory. Kromě kvalitní péče je kladen důraz i na kvalitu života a aktivní sociální život – klienti se zapojují do nejrůznějších činností, mají
k dispozici speciální terapeutické zahrady i retro koutky pro reminiscenční terapii, kapli, kadeřnictví nebo wellness místnost.

Klíčovou roli v tématu seniorského bydlení tedy hrají a budou hrát dostatečné kapacity sociálních služeb. Do třiceti let se musí navýšit kapacita lůžek v sociálních službách ze současných 41 000 až
na 90 000. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) disponuje Česká republika v případě lůžek dlouhodobé péče podprůměrnými kapacitami. Dostupnost služeb v těchto zařízeních je u nás z
vyspělých evropských zemí nejhorší, před námi je i Estonsko, vybavenost místy v těchto zařízeních je vyšší i na Slovensku. Je nezbytné spolupracovat se soukromými investory, aby došlo k tolik
potřebnému navýšení lůžek, tak jako to standardně funguje v západních zemích. „Soukromý sektor nabízí formu spolupráce s kraji a obcemi jako investor. V tomto ohledu na sebe bere závazek
investice do výstavby domova, což umožňuje městským samosprávám použít plánované finanční prostředky pro jiné účely,“ dodává Dita Chrastilová ze společnosti SeneCura.

SEKCE: Životní styl

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x)
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