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1. INFORMACE O ŠETŘENÍ
1.1.

KONTEXT

Kvalitativní šetření potřeb osob v seniorském věku a osob se zdravotním postižením v jednotlivých ORP je
součástí aktualizace dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje
podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“.
Analýza vychází z každodenního života cílové skupiny a vztahuje se především k otázkám dostupnosti a
nabídky sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Šetření obsahově i metodologicky navazuje na šetření realizovaná v letech 2013 a 2017 v rámci
individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“.

1.2.










CÍLE

Cílem zpracování tohoto dokumentu je:
Získat podpůrné informace dokumentující situaci a problémy seniorů a osob se zdravotním postižením
(dále OZP) v jednotlivých ORP Karlovarského kraje a také respektující jednotlivá specifika sledovaných
území.
Nahlédnout, jakými způsoby je možno podpořit seniory a OZP v jejich přirozeném (domácím) prostředí.
Ověřit potenciál záměrů a postupů, které Karlovarský kraj i jednotlivé obce na jeho území v oblasti
zajištění podpory seniorům a OZP v (potenciálně) nepříznivé sociální situaci sledují.
V neposlední řadě ověřit informace získané v rámci šetření, která byla realizována v letech 2013 a
2017.
Konkrétním zaměřením šetření bylo:
Analýza potřeb cílové skupiny seniorů a OZP.
Analýza stávajících možností pro život seniorů a OZP v Karlovarském kraji a vliv těchto možností na
kvalitu života1.
Popis problémů, s kterými se sledované cílové skupiny ve svém životě potýkají, a popis toho, jak tyto
problémy v současné době řeší.
Zmapování potřeb seniorů a OZP ve sledované lokalitě se zaměřením nejen na jejich potřeby v rámci
sociálních služeb a služeb návazných, ale i na jejich potřeby v rámci jejich volnočasového vyžití a
dalších provázaných oblastí (doprava, bariérovost, apod.).

V oblasti sociálních služeb bylo cílem zpracovatelů konkrétně:
Zjistit, jaké potřeby je možno uspokojovat prostřednictvím sociálních služeb a jak jsou
v daném území tyto služby vnímány a využívány.
 Ověřit požadavky seniorů a OZP na současný trend v sociálních službách, tj. na stárnutí a maximální
možný život v domácím (běžném) prostředí. V této souvislosti potřeby seniorů a OZP detailně
analyzovat.


1

Kvalitu života vnímáme v rámci našeho šetření jako víceúrovňový fenomén, který se projevuje především
v setrvávající spokojenosti a psychické pohodě jedince. Souvisí především s hodnotovým systémem jedince, jeho
materiálním zabezpečením, sociálními podmínkami a fyzickým zdravím.
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Zjistit, jak se seniorům a OZP, odkázaným na péči jiné fyzické osoby, v lokalitě žije, jaké jsou jejich
reálné potřeby a jak jsou tyto potřeby uspokojovány.

Cílem analýzy bylo získat přehledné informace o potřebách vymezené cílové skupiny obyvatel. Jednotlivé
problémové oblasti, které byly v průběhu šetření identifikovány, jsme popsali.

1.3.

METODOLOGIE

Pro sociologické šetření potřeb seniorů byl zvolen kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkumný přístup byl
dlouhou dobu považován za protipól kvantitativních výzkumných strategií, případně za jejich doplněk.
V současně době má však ve výzkumných strategiích plnohodnotné postavení. Vzhledem k tomu, že
kvalitativní výzkum obsahuje velké množství rozdílných přístupů, není jednotná obecně uznávaná definice
vymezující kvalitativní výzkum.
Kvalitativní výzkumnou metodu popisuje metodolog Creswell (1998 In Hendl, 2008) jako proces hledání
založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Díky
této metodě dojde ke komplexnímu popisu názorů účastníků výzkumu v přirozených podmínkách a
k analýze získaných informací. (Creswell, 1998 In Hendl, 2008).
Jako vhodné kvalitativní techniky pro naše účely byly použity techniky fokusních skupin a individuálních
hloubkových rozhovorů. Tyto techniky byly zvoleny vzhledem k velikosti výzkumného vzorku, tématu a
potřebě jeho hlubšího zkoumání. Současně umožňují přistupovat v průběhu rozhovorů k jednotlivým
účastníkům šetření individuálně. Další charakteristikou kvalitativního přístupu je zisk velkého množství dat
od relativně malého počtu účastníků šetření.
Vybraná technika byla odsouhlasena zadavatelem.
V rámci šetření byla dodržena etická pravidla výzkumu. Jednalo se o (Hendl, 2008):
 poučený (informovaný) pasivní souhlas,
 svobodu odmítnutí,
 anonymitu (limitovaná specifiky místa realizace šetření a zadavatele).
Všechny fokusní skupiny a hloubkové individuální rozhovory byly se souhlasem účastníků nahrávány,
následně (pouze pro účely zpracování) došlo k transkripci, tzn. převedení mluveného projevu z rozhovoru
do písemné podoby. Jednalo se o transkripci očištěnou od dialektu a chyb ve větné skladbě, a to z důvodu
soustředění se na obsahově - tematickou rovinu informací (Hendl, 2008).
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1.4.

SLOŽENÍ VÝBĚROVÉHO SOUBORU

Na základě našich předešlých zkušeností jsme se v rámci realizovaného šetření rozhodli oslovit zástupce
samospráv. V předešlých šetřeních se ukázalo, že jsou to právě oni, na které se velmi často obrací senioři (a
jejich rodinní příslušníci) se svými problémy a právě od nich očekávají pomoc či podporu. Pro doplnění
informací jsme do šetření také zapojili zástupce vybraných poskytovatelů sociálních služeb v území.
Analýza tak prioritně zachycuje problémy a potřeby cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním
postižením z pohledu zástupců samospráv obcí I. a II. stupně. Účastníci šetření samozřejmě nevycházeli
pouze ze svých zkušeností z obecních samospráv, ale také ze svých osobních zkušeností. Mezi respondenty
byli tedy i tací, kteří měli především osobní zkušenosti s péčí o osoby blízké (ať již v seniorském věku nebo
se zdravotním postižením).

1.5.

ŠETŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH ORP

V rámci jednotlivých ORP Karlovarského kraje se nám podařilo do šetření zapojit tyto subjekty:
Tabulka č. 1. Počet respondentů v rámci jednotlivých skupinových či individuálních hloubkových
rozhovorů
DATUM

ZAPOJENÉ SUBJEKTY

ORP

5.2.2020

Svazek měst a obcí Kraslicka

KRASLICE

CELKEM
RESPONDENTŮ
3

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kraslice

KRASLICE

1

Odbor kultury a sociálních věcí MěÚ Rotava

KRASLICE

1

Mikroregion Chebsko
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Cheb

CHEB
CHEB

5
2

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

7

Odbor sociálních věcí MěÚ Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

1

Sdružení Ašsko, dobrovolné sdružení obcí

AŠ

3

MAS Sokolovsko, o.p.s.
Svazek obcí Doupovské hory

SOKOLOV
KARLOVY VARY

4
9

DPS Žlutice, příspěvková organizace
Pečovatelská služba Toužim
MěÚ Nové Hamry
Svazek obcí Bystřice

KARLOVY VARY

2

KARLOVY VARY
OSTROV

2
6

6.2. 2020

7.2.2020
11.2.2020
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Počet účastníků šetření v rámci jednotlivých ORP:
Tabulka č. 2. Počet respondentů v rámci jednotlivých ORP
ORP
POČET ZÚČASTNĚNÝCH OSOB
ORP Aš
3
ORP Cheb
7
ORP Karlovy Vary
14
ORP Kraslice
5
ORP Mariánské Lázně
8
ORP Ostrov
5
ORP Sokolov
4
CELKEM
41
Pro doplnění informací:
V roce 2013 bylo v rámci projektu„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální
služby“realizováno7 skupinových diskusí, kterých se zúčastnilo celkem 65 seniorů. V roce 2017 se šetření
zúčastnilo celkem 73 osob.
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1.6.

SPECIFIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarský kraj se nachází na nejzápadnějším území České republiky, na severu a západě uzavírá území
republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s Plzeňským krajem.
Svou rozlohou patří Karlovarský kraj mezi nejmenší kraje. Jeho plocha činí pouze 4,2 % rozlohy České
republiky a po Praze a Libereckém kraji zaujímá třetí místo.
Kraj tvoří 3 okresy (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov) a 7
správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Na počet obyvatel je Karlovarský kraj nejmenším krajem
Česka. K 31. 12. 2018 v Karlovarském kraji žilo 294 896
obyvatel.
Karlovarský kraj dále vykazuje hned po kraji Hlavní město
Praha nejvyšší podíl městského obyvatelstva (tj. v roce 2018
82 %). Ve městech tedy žijí více jak čtyři pětiny obyvatel. Pro
kraj je charakteristické postupné vylidňování venkovského
prostoru.
Podíl 65 letých a starších osob v populaci kraje neustále narůstá, zvyšuje se index stáří2 (k 31.12.2016 činil
126,3 let a k 31.12.2018 je 132,4) a průměrný věk obyvatel kraje (k 31.12.2016 činil 42,4 let a k 31.12.2018
je 42,9). Naděje dožití při narození dlouhodobě narůstá, přesto je stále hluboko pod republikovým
průměrem.
Karlovarský kraj je typickým představitelem českého pohraničí s historicky smíšeným národnostním
osídlením. Poválečné „doosídlování“ nahrazující až 80 % úbytek původních obyvatel bylo spojeno
především s rozvojem energetiky, těžbou uhlí, uranu. Ekonomika Karlovarského kraje se vyznačuje velkou
různorodostí a pestrostí. Na území kraje se nachází nejvýznamnější seskupení lázeňských míst v ČR, pro
kraj je dále charakteristická těžba a zpracování uhlí, výroba elektřiny, chemické závody a strojírny, tradiční
je výroba skla, porcelánu a hudebních nástrojů.

2

Index stáří vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně kolik obyvatel ve
věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku.
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Tabulka č. 3.

Počet obyvatel v jednotlivých ORP
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 (ČSÚ)
ORP Aš
17655
ORP Cheb
49957
ORP Karlovy Vary
87166
ORP Kraslice
13153
ORP Mariánské Lázně
23928
ORP Ostrov
27848
ORP Sokolov
75189
CELKEM
294 896
Zdroje dat: ČSÚ
K 31.12.2018 žilo v kraji 58 879 osob ve věku 65 a více let.
Při vymezování rozsahu počtu osob se zdravotním postižením v Karlovarském kraji a počtu osob s různými
druhy a závažností postižení zpracovatelé vycházeli z analýzy ČSÚ – Výběrové šetření osob se zdravotním
postižením v roce 2018 (Praha, 2019, 90 str.).
Pokud se v analýze konstatuje (viz str. 14), že v populaci žije cca 11 % osob se zdravotním postižením
celkem (neboli 13 % osob starších 15 let), pak by tento předpoklad platil adekvátně i v Karlovarském kraji,
žilo by zde v roce 2018 celkem asi 32 tis. osob (32 439) s nějakým druhem zdravotního postižení.
Důležitým statistickým ukazatelem vypovídajícím o osobách se zdravotním postižením je údaj o počtu
pobíraných příspěvků na péči (PNP)3. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního
stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro
zvládání základních životních potřeb. Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od
mírné závislosti až po závislost úplnou.
Příspěvek na péči, resp. jeho přiznání a výše, zohledňuje zejména zdravotní stav a nikoli nepříznivost
sociální situace daného klienta. Řadě klientů tak příspěvek na péči není přiznán, příp. pouze v nižším
stupni, který jim neumožní zajistit si potřebnou podporu (příkladem mohou být osoby s duální diagnózou či
lidé s chronickým duševním onemocněním). Je tedy nutné si uvědomit, že absolutní počty příjemců
příspěvku na péči nereflektují skutečný počet osob se zdravotním postižením (např. dle zákona o
zaměstnanosti apod.), ani počet oprávněných uživatelů sociálních služeb. Přiznaný příspěvek na péči také
automaticky neznamená, že klient „čerpá“ sociální služby či by toto měl činit (často si vystačí s pomocí
rodiny - partnera, rodičů, dětí, či, zvláště na vesnicích, jinými alternativními způsoby).
Počet příjemců na péči (mezi obyvateli Karlovarského kraje) bylo k 31.12.2018 celkem 9481 osob.

3

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o
sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí
poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Příspěvek na péči upravuje Zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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1.7.

ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarský kraj se dělí na 3 okresy, 134 obcí - z toho 7 obcí 4 s obecním úřadem obce s rozšířenou
působností (ORP5) a 14 obcí s pověřeným obecním úřadem (PÚ)6.
S ohledem na možnosti výzkumu, zkušenosti z předchozích šetření a požadavky zadavatele, jsme v rámci
stávajícího šetření pracovali se členěním území na jednotlivá ORP. Ke každému území zpracovatelé
přistupovali v kontextu jeho specifik.
ORP Aš leží v Ašském výběžku a je obklopeno ze tří stran Německem (Bavorskem a Saskem). Přímo zde je
několik hraničních přechodů s Německem. Vystěhováním německého obyvatelstva z Aše po roce 1945
klesl počet obyvatel o více než polovinu. Během 60. let bylo v Aši zbouráno velké množství starých
domů, které byly nahrazeny domy panelovými. Vzniklo tak množství sídlišť, která přinesla přes tisíc nových
bytů. V té době také přestal klesat počet obyvatel. V ORP Aš se nachází 5 obcí (Aš, Hazlov, Hranice, Krásná,
Podhradí).ORP Aš je nejmenším ORP v rámci Karlovarského kraje. Počtem obyvatel se řadí na předposlední
místo, méně obyvatel má pouze ORP Kraslice. Počet obyvatel v ORP Aš v posledních letech stagnuje (počet
seniorů však kontinuálně narůstá). Toto ORP vykazuje jednu z nejvyšších hustot osídlení v kraji. Počtem a
podílem seniorů vykazuje na území Karlovarského kraje nejvyšší zastoupení mladších věkových skupin
seniorů. U starších seniorů (nad 85 let) dochází k jejich nižšímu nárůstu oproti krajskému průměru.
Příjemci PNP tvoří necelá 4 % obyvatel ORP.
Tabulka č. 4. ORP Aš - Základní demografické údaje, podíl seniorské populace, podíl osob pobírajících
příspěvek na péči a srovnání s krajským průměrem
Karlovarský
ORP Aš
kraj
Počet obyvatel k 31.12.2018
17655
294896
Hustota osídlení (obyv./km2)
123
89
Počet seniorů ve věku 65 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

3179
18

58879
20

Počet seniorů ve věku 85 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 85 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

222
1,26

4 785
1,62

Index počtu obyvatel v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (65+) v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (85+) v roce 2018 (2013 = 100)

100,2
120,9
111,0

98,2
116,7
117,8

Nárůst/ pokles počtu obyvatel mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)
Nárůst/ pokles počtu seniorů mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)

33
550

-5413
8437

Počet příjemců PNP
Podíl příjemců PNP na celkovém počtu obyv. (v %)
Zdroje dat: ČSÚ, MPSV ČR, vlastní výpočet

672
3,8

9481
3,2

ORP Cheb je jedním z větších územních celků v rámci Karlovarského kraje. Tak jako Aš i Cheb byl důležitou
součástí Sudet. Po skončení války byli němečtí obyvatelé vysídleni a město se z velké části vylidnilo. Cheb
je okresním městem a také obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. V ORP Cheb se
nachází 21 obcí (Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov,
4

Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov
Zkratka ORP je v celém textu použita pouze ve smyslu území spravovaného obecním úřadem obce s rozšířenou
působností.
6
Aš, Horní Slavkov, Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Kraslice, Kynšperk nad Ohří, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Ostrov,
Sokolov, Toužim, Žlutice
5
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Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký
Luh, Vojtanov). Počtem obyvatel i hustotou osídlení se ORP Cheb řadí na třetí místo. ORP vykazuje mírně
podprůměrné zastoupení věkové skupiny seniorů, naopak mírně nadprůměrný je podíl seniorů starších 85
let. V území dochází k poklesu počtu obyvatel, ale zároveň k nárůstu počtu seniorů.
Příjemci PNP tvoří 3 % obyvatel ORP.
Tabulka č. 5. ORP Cheb Základní demografické údaje, podíl seniorské populace a srovnání s krajským
průměrem
Karlovarský
ORP Cheb
kraj
Počet obyvatel k 31.12.2018
49957
294896
Hustota osídlení (obyv./km2)
101
89
Počet seniorů ve věku 65 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

9595
19,2

58879
20,0

Počet seniorů ve věku 85 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 85 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

831
1,66

4785
1,62

Index počtu obyvatel v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (65+) v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (85+) v roce 2018 (2013 = 100)

99,1
119
113,7

98,2
116,7
117,8

Nárůst/ pokles počtu obyvatel mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)
Nárůst/ pokles počtu seniorů mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)

-439
1531

-5413
8437

Počet příjemců PNP
Podíl příjemců PNP na celkovém počtu obyv. (v %)
Zdroje dat: ČSÚ, MPSV ČR, vlastní výpočet

1529
3,1

9481
3,2

ORP Mariánské Lázně jsou svou výměrou přesně ve středu mezi všemi ORP Karlovarského kraje. Počet
obyvatel je zde spíše nízký – nižší je pouze v ORP Aš a Kraslice. Nízkému počtu obyvatel odpovídá vzhledem
k rozloze i nízká hustota osídlení.
Mariánské Lázně patří do proslulého trojúhelníku západočeských lázeňských měst. Po poválečném odsunu
německých obyvatel se Mariánské Lázně staly z části chátrajícím městem. Výraznější obrat nastal až po
roce 1989. V ORP Mariánské Lázně se nachází 14 obcí(Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov,
Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice,
Zádub - Závišín). I v tomto ORP dochází k poklesu počtu obyvatel, ale zároveň k nárůstu počtu seniorů. ORP
vykazuje nejvyšší zastoupení seniorské populace v Karlovarském kraji.
Příjemci PNP tvoří 3 % obyvatel ORP.
Tabulka č. 6. ORP Mariánské Lázně Základní demografické údaje, podíl seniorské populace a srovnání
s krajským průměrem
ORP
Karlovarský
Mariánské
kraj
Lázně
Počet obyvatel k 31.12.2018
23928
294896
2
Hustota osídlení (obyv./km )
59
89
Počet seniorů ve věku 65 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

5250
21,9

58879
20,0

Počet seniorů ve věku 85 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 85 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

445
1,86

4785
1,62

Index počtu obyvatel v roce 2018 (2013 = 100)

98,9

98,2
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Index počtu seniorů (65+) v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (85+) v roce 2018 (2013 = 100)

117,4
119,6

116,7
117,8

Nárůst/ pokles počtu obyvatel mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)
Nárůst/ pokles počtu seniorů mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)

-265
779

-5413
8437

Počet příjemců PNP
Podíl příjemců PNP na celkovém počtu obyv. (v %)
Zdroje dat: ČSÚ, MPSV ČR, vlastní výpočet

796
3,3

9481
3,2

ORP Karlovy Vary je největším ORP v Karlovarském kraji, a to jak výměrou, tak počtem obyvatel. Vzhledem
k velké rozloze je však hustota osídlení poměrně nízká. Krajské město Karlovy Vary je významným
lázeňským střediskem se známým sklářským a potravinářským průmyslem. ORPKarlovy Vary se skládá ze
41 obcí (Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice,
Děpoltovice, Hory, Hradiště, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová,
Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná,
Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice). Tak jako ve
většině ORP v kraji, i zde počet obyvatel klesá a seniorů přibývá. ORP vykazuje po Mariánských Lázních
nejvyšší podíl seniorů na celkové populaci. Vysoce nadprůměrné je především zastoupení seniorů starších
85 let.
Příjemci PNP tvoří 3 % obyvatel ORP.
Tabulka č. 7. ORP Karlovy Vary Základní demografické údaje, podíl seniorské populace a srovnání
s krajským průměrem
ORP
Karlovarský
Mariánské
kraj
Lázně
Počet obyvatel k 31.12.2018
87 166
294 896
2
Hustota osídlení (obyv./km )
73
89
Počet seniorů ve věku 65 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

18835
21,6

58879
20,0

Počet seniorů ve věku 85 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 85 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

1703
1,95

4785
1,62

Index počtu obyvatel v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (65+) v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (85+) v roce 2018 (2013 = 100)

98,3
114,9
118,8

98,2
116,7
117,8

Nárůst/ pokles počtu obyvatel mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)
Nárůst/ pokles počtu seniorů mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)

-1467
2444

-5412
8437

Počet příjemců PNP
Podíl příjemců PNP na celkovém počtu obyv. (v %)
Zdroje dat: ČSÚ, MPSV ČR, vlastní výpočet

2841
3,3

9481
3,2

ORP Ostrov se řadí mezi ORP s menší výměrou, počtem obyvatel je přesně ve středu mezi ostatními ORP a
stejně tak hustotou osídlení. Město Ostrov leží na úpatí Krušných hor. Město je známé také jako Ostrov
nad Ohří - tak se jmenuje železniční stanice. Také zde probíhala poválečná léta ve znamení odsunu Němců,
nového osídlování a především výstavby sídlišť pro pracovníky uranových dolů v Jáchymově a později
závodu Škoda Ostrov. Počet obcí v celém ORP je 15 (Abertamy, Boží Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní
Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov,
Vojkovice). Tak jako ve většině ORP v kraji, i zde počet obyvatel klesá a seniorů přibývá. Po Ašsku a
Sokolovsku vykazuje nejnižší zastoupení seniorské složky populace v celém Karlovarském kraji. Paradoxně
ale podíl seniorů starších 85 let je mírně nadprůměrný.
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Příjemci PNP tvoří více jak 3 % obyvatel ORP.
Tabulka č. 8. ORP Ostrov Základní demografické údaje, podíl seniorské populace a srovnání s krajským
průměrem
Karlovarský
ORP Ostrov
kraj
Počet obyvatel k 31.12.2018
27848
294 896
Hustota osídlení (obyv./km2)
87
89
Počet seniorů ve věku 65 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

5301
19,0

58879
20,0

Počet seniorů ve věku 85 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 85 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

476
1,71

4785
1,62

Index počtu obyvatel v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (65+) v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (85+) v roce 2018 (2013 = 100)

97,2
117,4
133,3

98,2
116,7
117,8

Nárůst/ pokles počtu obyvatel mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)
Nárůst/ pokles počtu seniorů mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)

-816
785

-5412
8437

Počet příjemců PNP
Podíl příjemců PNP na celkovém počtu obyv. (v %)
Zdroje dat: ČSÚ, MPSV ČR, vlastní výpočet

964
3,5

9481
3,2

ORP Kraslice jsou druhým nejmenším ORP v Karlovarském kraji. Počtem obyvatel i hustotou osídlení se
řadí na poslední místo za všechna ostatní ORP. Kraslice je menší město ležící poblíž státních hranic v okrese
Sokolov, v západní části Krušných hor. Město je střediskem textilního průmyslu a sídlí zde též firma AMATI
– Denak, s.r.o., český výrobce dechových hudebních nástrojů. V současnosti se Kraslice potýkají s typickými
problémy menších pohraničních měst, s vyšší nezaměstnaností a s tím souvisejícím odchodem lidí. V celém
ORP se nachází 8 obcí (Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová).ORP se
z hlediska podílu seniorské složky populace pohybuje téměř přesně na krajském průměru, zastoupení
seniorů 85 let je velmi podprůměrné. Tak jako ve většině ORP kraje i zde dochází k poklesu počtu obyvatel,
ale zároveň k nárůstu počtu seniorů.
Příjemci PNP tvoří 3 % obyvatel ORP.
Tabulka č. 9. ORP Kraslice Základní demografické údaje, podíl seniorské populace a srovnání s krajským
průměrem
Karlovarský
ORP Kraslice
kraj
Počet obyvatel k 31.12.2018
13153
294 896
Hustota osídlení (obyv./km2)
50
89
Počet seniorů ve věku 65 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

2671
20,3

58879
20,0

Počet seniorů ve věku 85 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 85 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

172
1,31

4785
1,62

Index počtu obyvatel v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (65+) v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (85+) v roce 2018 (2013 = 100)

96,6
117,8
101,2

98,2
116,7
117,8

Nárůst/ pokles počtu obyvatel mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)
Nárůst/ pokles počtu seniorů mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)

-464
403

-5412
8437
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Počet příjemců PNP
Podíl příjemců PNP na celkovém počtu obyv. (v %)
Zdroje dat: ČSÚ, MPSV ČR, vlastní výpočet

404
3,1

9481
3,2

ORP Sokolov je výměrou na třetím místě, za ORP Karlovy Vary a Cheb. Od ORP Cheb se rozlohou liší jen
nepatrně. Počtem obyvatel je na druhém místě opět hned za ORP Karlovy Vary. Vzhledem k rozloze a
počtu obyvatel se hustotou obyvatel řadí na první místo. Sokolov (do roku 1948Falknov nad Ohří) leží při
soutoku řek Ohře a Svatavy uprostřed sokolovské pánve. Jeho ráz je ovlivněn těžbou hnědého uhlí a s tím
souvisejícím průmyslem. Negativně do vývoje města zasáhl odsun německého obyvatelstva a následující
neuvážené demolice původní zástavby. ORP Sokolov má 30 obcí (Březová,Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní
Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková,
Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná,
Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová). Tak jako ve většině ORP kraje
i zde dochází k poklesu počtu obyvatel, ale zároveň k nárůstu počtu seniorů. ORP vykazuje pozitivnější
věkovou strukturu s nízkým podílem seniorů na celkovém počtu obyvatel.
Příjemci PNP tvoří 3 % obyvatel ORP.
Tabulka č. 10. ORP Sokolov Základní demografické údaje, podíl seniorské populace a srovnání s krajským
průměrem
Karlovarský
ORP Sokolov
kraj
Počet obyvatel k 31.12.2018
75189
294 896
Hustota osídlení (obyv./km2)
154
89
Počet seniorů ve věku 65 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

14048
18,7

58879
20,0

Počet seniorů ve věku 85 a více let k 31.12.2018
Podíl seniorů ve věku 85 a více let na celkovém počtu obyv. (v %)

936
1,24

4785
1,62

Index počtu obyvatel v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (65+) v roce 2018 (2013 = 100)
Index počtu seniorů (85+) v roce 2018 (2013 = 100)

97,4
116,1
117,3

98,2
116,7
117,8

Nárůst/ pokles počtu obyvatel mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)
Nárůst/ pokles počtu seniorů mezi lety 2018 a 2013 (abs. počty)

-1995
1945

-5412
8437

Počet příjemců PNP
Podíl příjemců PNP na celkovém počtu obyv. (v %)
Zdroje dat: ČSÚ, MPSV ČR, vlastní výpočet

2275
3

9481
3,2
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1.8.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLEDOVANÉ SKUPINĚ OBYVATEL

Pojem "senior" není právní ani statistickou kategorií, ale kategorií "sociologickou".
Pokud vycházíme z obecných zvyklostí, které pro své účely používá i např. OSN a Eurostat, za seniora
můžeme označit osobu ve věku 65 let a starší. Věk nad 90 let obvykle bývá označován jako dlouhověkost.
Počet osob, které se dožívají tohoto věku, stoupá. Důvodem je zvyšování úrovně zdravotnictví a zvyšování
životní úrovně.
Senioři tvoří velice heterogenní skupinu obyvatel. Různost těchto lidí je daná biologicky, sociálně,
psychologicky i ekonomicky. Jsou to jedinci, kteří se od sebe odlišují více než v kterékoliv jiné věkové
kategorii. Pro potřeby tohoto setření rozdělili zpracovatelé skupinu seniorů do následujících podskupin:
1. Osoby „bez omezení“, žijící aktivním životem, věnující se s plným nasazením volnočasovým (či
pracovním) aktivitám. U této kategorie je však nutné dále respektovat věkové kategorie: příprava na
důchod, začínající důchod, starší osoby, staří lidé.
2. Osoby se zdravotními problémy zapříčiněnými stářím, které užívají ze zdravotního či sociálního
důvodu sociální služby.
3. Osoby se zdravotními problémy zapříčiněnými stářím, které sociální služby nevyužívají. Přesto však
mohou být z důvodu zdravotního stavu či sociální situace závislí na pomoci jiné fyzické osoby. V této
souvislosti by se do popředí našeho zájmu měly dostat také osoby pečující a jejich potřeby.
Pro definici osob se zdravotním postižením používaly či používají jednotlivé normy pro svou potřebu vlastní
vymezení tohoto pojmu (např. zákon o sociálním zabezpečení, zákon o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, zákon o důchodovém pojištění, školský zákon, zákon o sociálních službách apod.).
Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdravotní postižení částečným nebo úplným omezením
schopnosti vykonávat některou činnost či více činností. Je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánů.
Toto vymezení termínu postižení zahrnuje fyzickou, mentální nebo smyslovou vadu, která může mít
přechodný nebo trvalý charakter.
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2. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
V rámci následujícího popisu jsme se opírali o postřehy z realizovaného šetření. Shrnutí je určeno k další
diskusi, nemusí se vždy jednat o obecné závěry. Také je třeba zmínit, že zjištění vychází z názorů a
zkušeností účastníků šetření, nejedná se tedy o fakticky doložitelné informace (např. na základě
statistických dat, registru poskytovatelů sociálních služeb7, zákona o sociálních službách apod.).
Jelikož však zjištění z tohoto šetření korespondují se zjištěními z roku 2013 i 2017, můžeme tak soudit, že
se jedná o dlouhodobé trendy týkající se zajištění péče, pomoci a podpory pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v Karlovarském kraji.

2.1.

MAPOVÁNÍ POTŘEB SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V KARLOVARSKÉM KRAJI

Jak již ukázala předchozí šetření (2/2013, 2/2017), základní struktura potřeb seniorů a osob se zdravotním
postižením žijících v Karlovarském kraji se zásadně neliší od potřeb této cílové skupiny žijící v dalších krajích
České republiky8. Přestože tyto osoby netvoří homogenní skupinu obyvatel, všichni deklarují tyto základní
potřeby: zabezpečení péče o svou osobu, o svá práva, o svou výživu, o svou domácnost a také potřebu
sociálních kontaktů a seberealizace.
V rámci našeho šetření jsme se dotýkali problematiky seniorů žijících v odlišných rodinných poměrech a
vazbách, v rozdílných typech sídel, v rozdílné fyzické i psychické kondici apod.
Konkrétní potřeby cílové skupiny (seniorů) a způsob jejich saturace se pak odvíjí od rodinných vazeb a
rodinného zázemí, zdravotní a socioekonomické situace.
Vliv na spokojené a plnohodnotné stáří u všech výše zmíněných skupin má (uvedené pořadí neurčuje
prioritu):
 Bezpečné, ekonomicky dostupné a jisté bydlení
 Dostupnost lékařské pomoci
 Dostupnost pomoci a péče (nejen ve vztahu k sociálním službám)
 Kontakt s okolním světem
 Dostupnost informací
 Volnočasové aktivity, spolková klubová činnost
Senioři chtějí co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, umožní jim to:
 Bezpečný domov uzpůsobený jejich možnostem (ve smyslu nákladů na bydlení, bezbariérovosti,
míře náročnosti na údržbu, topení apod.)
 Podpora rodiny, přátel, komunity
 Dostupnost zdravotní péče
 Dostupnost pomoci mimo rámec sociálních služeb (pomoc s údržbou domácnosti, doprava, pomoc
s úklidem)
 Dostupnost terénních sociálních služeb
7

Registr poskytovatelů sociálních služeb umožňuje zájemcům o služby vyhledávat registrované poskytovatele a jejich
sociální služby. Vyhledávat poskytovatele a jejich sociální služby lze pomocí tohoto odkazu: http://iregistr.mpsv.cz/
8
Zpracovatelé vychází ze svých zkušeností z obdobných šetření realizovaných v jiných krajích ČR a ze znalosti dalších
vypracovaných studií.
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Dostupnost ambulantních sociálních služeb

Pokud nastane situace, kdy se stanou skutečně nesoběstačnými a péče a pomoc rodiny, sousedů ani
terénních pracovníků sociálních služeb již nebude stačit, senioři a jejich rodiny deklarují potřebnost
dostupných pobytových služeb:
 Domů s pečovatelskou službou9(DPS)
Tzv. domy s pečovatelskou službou (případně „penziony pro důchodce“)10 řeší nejen potřebu
dostupnosti pomoci a péče (lékařské, sociální), ale dle našich zkušeností především saturují
potřebu bezbariérového a nízkonákladového bydlení a potřebu sociálních kontaktů. V souladu s
ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají byty v DPS charakter bytů zvláštního
určení.
 Domovů pro seniory (pro osoby s omezenou hybností vyžadující 24 hodinovou intenzivní péči)
 Domovů se zvláštním režimem (pro osoby trpící duševním onemocněním: Alzheimerovou
chorobou, stařeckou demencí apod.)
Je však nezbytné mít na zřeteli, že respondenti neměli vždy jasnou a přesnou představu o tom, která služba
co znamená, jaké všechny činnosti mohou zajistit terénní či ambulantní služby a jaká další opatření je
možno realizovat v oblastech ovlivňujících život seniorů, kteří se vyrovnávají s handicapy.

2.2.

MAPOVÁNÍ PROBLÉMŮ SENIORŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI

Problémy, se kterými se senioři na starosty (místostarosty a jiné pracovníky obcí) obrací, se vždy odvíjí od
konkrétní životní situace každého z nich. Obecně se dají problémy seniorů v Karlovarském kraji shrnout do
těchto následujících témat (uvedené pořadí je náhodné, neurčuje četnost případů):
 Bydlení
- Problémy spojené s bydlením na odlehlých místech (jak v rámci kraje, tak v rámci jednotlivých
obcí).
- Problémy spojené s údržbou bytu či domu.
- Problémy spojené s nevyhovujícím bydlením (suché toalety, fyzicky náročné vytápění apod.).
 Osamění
- V souvislosti s chybějící rodinou, špatnými rodinnými vztahy.
- V souvislosti s typem bydlení (lokalita, bariéry apod.).
- V souvislosti s nedostatečnou infrastrukturou (doprava, bariéry apod.).
- V souvislosti s fyzickými omezeními (imobilitou apod.).
 Nákup potravin
- Nedostupnost obchodů.
- Vyšší cena potravin na malých obcích.
- Nedostatečná obslužnost území veřejnou dopravou.
 Doprava
- Úroveň zabezpečení hromadné dopravy na úrovni kraje.
- Nedostatečné zabezpečení hromadné dopravy na úrovni ORP.
- Nedostatečné zabezpečení hromadné dopravy na úrovni měst (včetně umístění zastávek).

9

Zpracovatelé si uvědomují, že nejde o zařízení sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb. Uvádíme zde domy
s pečovatelskou službou však proto, že tyto domy jsou (z historických důvodů) veřejností takto vnímány. Někteří
účastníci našeho šetření nedokázali specifikovat rozdíly mezi domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory.
10
Do vzniku zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. se jednalo o tzv. ústav sociální péče. S platností a účinností
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách již nejsou „penziony pro důchodce“považovány za zařízení sociálních
služeb.
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Nedostupnost dopravy určené primárně pro seniory a osoby se zdravotním postižením (např.
„senior expres“)11.
Lékařská péče
Stárnutí lékařů.
Nedostatek lékařů (praktiků a specialistů).
Nedostatečná dopravní dostupnost nemocnic a specializovaných zdravotnických pracovišť.
Dostupnost sociálních služeb
Nedostupnost terénních sociálních služeb (pečovatelské služby a osobní asistence).
Nedostatečná kapacita bytů v tzv. domech s pečovatelskou službou (uvádíme zde proto, jelikož
jsou tyto domy stále vnímány jako forma pobytové sociální služby – chápáno jako zařízení
sociálních služeb).
Vysoká finanční náročnost sociálních služeb.
Neochota platit za jednotlivé úkony sociálních služeb
Stud z využívání pomoci prostřednictvím sociálních služeb
Informovanost
Nedostatečná informovanost místních samospráv (jedná se především o obceI. stupně)
o jakýchkoliv možnostech pomoci, podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

11 Karlovarský kraj nabízí městům a obcím v rámci dotačního programu „Senior Expres“ dotaci, jejímž účelem je
pořízení automobilu, který by sloužil k zajištění dopravy seniorů na nákupy, k lékaři apod. Obce si pak ze svého
rozpočtu hradí provozní náklady. Některé obce potřebu zajištění tohoto typu dopravy pro seniory řeší také na základě
žádosti o individuální dotaci a nasmlouváním služby se soukromým subjektem. Popis konkrétního zajištění (ať
reálného nebo plánovaného) nebyl v rámci našeho šetření zjišťován. Z tohoto důvodu se také dále v textu objevují
různé názvy této služby tak, jak ji samotní účastníci šetření nazývali, tedy např. „senior expres“ či „senior taxi“.
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3. DETAILNÍ ANALÝZA
3.1.

KONKRÉTNÍ POTŘEBY A JEJICH SATURACE NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO
ZDRAVOTNÍHO STAVU SENIORA

V této souvislosti jsme s účastníky našeho šetření modelovali společně situace, co a kdy senioři potřebují, a
jak by pomoc, podpora či péče měla fakticky vypadat.

3.1.1. RELATIVNĚ ZDRAVÍ SENIOŘI
Jedná se o seniory:
 Fyzicky aktivní, duševně svěží
 Aktivní, finančně nezávislé
 Aktivní, bez finančních rezerv (s obavami z budoucnosti)
 Aktivní, potýkajícími se s finančními (případně bytovými problémy)
Pokud senioři neřeší zásadní zdravotní, bytové a finanční otázky, je pro ně jedním ze zásadních témat
využití volného času. Aktivní a zdravé stárnutí zlepšuje kvalitu života seniorů, pomáhá jim plnohodnotně
prožít stáří i ve vyšším věku. Účastníci našich diskusí deklarovali potřebu seniorů se sdružovat. Seniorům se
tak jednotlivé obce snaží nabídnout zájmové, sportovní a kulturní činnosti, které by naplňovaly jejich volný
čas tak, jak jim to zdravotní stav dovolí.
„Je důležité pro lidi, aby nebyli sami doma. Je potřeba, aby byly nějaké kluby. Ženy u nás mají šicí kroužek.
Jednou ročně děláme setkání se seniory, děti si pro ně připraví program. Je dobré, že tady na obci máme
školu i školku, děláme společné akce dětí a seniorů.“(ORP Cheb)
„Kluby důchodců jsou důležité, u nás jsou senioři aktivní, dělají spoustu akcí sami. My jim na tyto akce
přispíváme.“ (ORP Mariánské Lázně)
Součástí aktivního a zdravého životního stylu v současné společnosti je také vzdělávání. V souvislosti se
seniory hovoříme o celoživotním vzdělávání. Účastníci našeho šetření zmiňovali nízkou finanční
gramotnost některých seniorů ve svých obcích. Senioři jsou tak vnímáni jako jedna z nejohroženějších
skupin, jelikož se mnozí z nich velmi snadno mohou dostat do dluhové pasti.
„Bylo by třeba seniory vzdělávat, ať se nedostávají do smyček obchodníků, takových případů máme docela
dost.“ (ORP Cheb)
Ne každý se však jednoduše začlení do seniorských aktivit v obci. Někteří senioři jsou, pokud nemají
fungující rodinu či blízké přátele, ohroženi osaměním a sociální izolací. Důvodem nezájmu o jakékoliv
aktivity může být i „pohodlnost“ seniora. Přesto se na tyto seniory nesmí zapomínat, je třeba k nim stále
hledat cesty, jak je oslovit, zapojit, případně jim nabídnout alternativní možnosti aktivit a zapojení se do
nich. Některé obce aktivity pro seniory nenabízí, senioři za nimi musí dojíždět. Pokud se tak senioři
potřebují dostat mimo obec či město, kde bydlí, a nemají vlastní automobil či již nejsou schopni automobil
řídit, je třeba jim nabídnout dopravu uzpůsobenou jejich možnostem a potřebám.
„My vozíme seniory do klubů, na procházky, kam potřebují. Důležité je, aby neseděli doma.“ (ORP Kraslice)
Dle zkušeností vedení obcí chtějí senioři co nejdéle setrvat ve své vlastní domácnosti, případně alespoň
v obci, kde žijí. Ne vždy jim to však umožňuje jejich stávající bydlení.
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„Senioři nám stárnou. Problém bude lidi udržet v jejich domech, pokud jsou sami v domech. Nebudou toho
schopni při těch cenách a důchodech. Kdyby měli nějaké nájemné bydlení, bylo by to ideální. (ORP Aš)
Lidi chtějí pohodlí, nechtějí si topit. (ORP Aš)
„Nejhorší je strašení našich babiček. Že si musí vyměnit kotle, že nesmí mít septik. Když se objeví taková
zpráva v novinách, hned za mnou nešťastně chodí. Senioři u nás nemají peníze, aby něco ve svých domech
měnili.“ (ORP Karlovy Vary)
Řešením pak je nabídka vhodného bydlení. Opět, tak jako v předešlých šetřeních v letech 2013 a 2017, bylo
jako ideální bydlení pro seniory zmiňováno bydlení v tzv. domech s pečovatelskou službou (DPS).
Zkušenosti, že by senioři řešili nevhodnou bytovou situaci úpravou stávajícího domova, zmiňovány nebyly.
I někteří plně soběstační senioři využívají sociální služby, konkrétně služby pečovatelské služby,
a to ve formě dovozu obědů. U této skupiny seniorů se však nejedná o osoby v nepříznivé sociální situaci,
tedy nemají potřebu pečovatelské služby jako takové. Dovozy obědů v potřebném režimu by mohla zajistit
jakákoliv jiná firma mimo sociální sféru (tj. komerční služby). V některých obcích však nejsou tyto komerční
služby k dispozici.
„Nikdo tady nevozí obědy, my bychom jen obědy dělat neměli, ale co by ty lidi dělali? My rozvážíme u těch,
kteří to potřebují. Snažíme se nabídnout jiné služby, ale mnohdy potřebují opravdu jen ten oběd. Pro
někoho je oběd nezbytností. Je úplně jedno, že teče studená voda, že nemají uklizeno, ale teplý oběd
potřebují.“ (ORP Karlovy Vary)
Někteří lidé se po odchodu do důchodu či po ztrátě životního partnera ocitají ve finanční tísni, život jim
komplikuje nízká penze a minimální úspory. Současná generace seniorů stále nemá vytvořené dostatečné
finanční rezervy, neřešitelným problémem se pro ně pak stávají jakékoliv nečekané výdaje. Problematika
nedostatku financí byla zmiňována v souvislosti s bydlením a službami, tedy i se službami sociálními,
lékařskou péčí a dopravou.
SHRNUTÍ – ZDRAVÍ A SOBĚSTAČNÍ SENIOŘI POTŘEBUJÍ:
 Dostatek organizovaných volnočasových aktivit (informování o nich pomocí vhodných
informačních kanálů).
 Dostatek informací o dostupných formách pomoci, podpory a péče.
 Dostupné nízkonákladové malometrážní bydlení ve vhodných lokalitách.
 Dostupnost komerčních služeb (dovážka obědů, případně úklid a pomoc v domácnosti).

3.1.2. SENIOR, KTERÉMU POSTUPNĚ UBÝVAJÍ SÍLY
Do této kapitoly jsme zahrnuli problematiku seniorů:
 S fyzickým omezením (ve většině případů se jednalo o seniory částečně imobilní) bez závislosti
na péči jiné fyzické osoby
 Závislých na péči jiné fyzické osoby
V úvodu je třeba zdůraznit, že ke každé osobě se musí vždy přistupovat individuálně.
Aby mohli senioři zůstat alespoň částečně soběstační, musí jim být v prvé řadě umožněn bezpečný pohyb
ve městě či obci, kde žijí. Mobilita seniorů (v kontextu pohybu v prostoru, možnostech a schopnostech
překonávat vzdálenost) má zásadní vliv na samostatnost seniorů a tato (třeba jen částečná) samostatnost
přispívá k psychickému štěstí a spokojenosti seniorů. Ne vždy je však prostředí měst a obcí uzpůsobené
seniorům tak, aby se mohli svobodně a bezpečně pohybovat. Ve svém každodenním životě se tak senioři
potýkají s překážkami a omezeními, díky nimž se pak snižuje jejich soběstačnost a rozsah jejich aktivit.
„Viděli jste naše město, chodníky, všude kočičí hlavy?“ (ORP Karlovy Vary)
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Také užívání veřejné dopravy je seniorům ztěžováno různými překážkami (chodníky, nástupiště, konstrukce
dopravních prostředků). Ne vždy dopravu v území zajišťují nízkopodlažní autobusy.
„Jsme rádi, že tady vůbec nějaký autobus jezdí. Bezbariérovost vůbec neřešíme.“ (ORP Kraslice)
Spolehnout se při cestě k lékaři výhradně na vlastní síly, to může být pro mnohé špatně pohyblivé seniory
až nepřekonatelný problém. S jeho řešením pomáhá v některých obcích doprava pro seniory v rámci tzv.
programu „senior expres“.
Senioři, přestože jim již ubývají síly, by si přáli setrvat v domácím prostředí. Mimo vhodného bydlení, které
jsme zmínili již v minulé kapitole, jim pobyt doma umožňuje rodina, sousedé či dostupné sociální, zdravotní
a další návazné služby.
V této souvislosti jsme v průběhu diskusí řešili především tato témata: zajištění stravy
a základních potřeb jako je hygiena, případně úklid v domácnosti, zajištění kontaktu se světem (především
prostřednictvím nabízených možností dopravy) a dostupná pomoc v případě nenadálých situací ze strany
rodiny/pečovatelek/sousedů.
Výše zmíněné potřeby dokáže dobře saturovat rodina, známí, sousedé či terénní pečovatelská služba.
V souvislosti s pečovatelskou službou jsme řešili několik zásadních problémů, a to: časovou dostupnost
pečovatelské služby, finanční náročnost pečovatelské služby a reálnou dostupnost pečovatelské služby
v menších a odlehlejších obcích kraje.
„Lidi žijí ve svém, služba je třeba do jejich bytů, oni nechtějí opouštět své domy. Služba by za nimi měla
jezdit.“ (ORP Cheb)
Jako ideální bydlení pro seniory byly opět (stejně tak jako v roce 2013 a 2017) uváděny tzv. domy
s pečovatelskou službou (DPS). Z pohledu účastníků šetření se jedná o malometrážní byty v obecních
domech, které jsou určeny seniorům, kteří jsou zatím schopni se o sebe sami postarat a vystačí si jen s
občasnou výpomocí. Senioři si s tímto typem bydlení spojují především bezpečí, ekonomickou
dostupnost, méně starostí s údržbou, zajištění péče, pomoci (lékařské a sociální) a také začlenění do
komunity.
„Zapnou si topení, půjde jim topení, nebudou muset přikládat.“(ORP Kraslice)
„Domy s pečovatelskou službou jsou řešení bydlení.“ (ORP Karlovy Vary)
Ne vždy to však znamená, že obyvatelé těchto domů využívají pečovatelskou službu. Je důležité zmínit, že
pobyt v domech s pečovatelskou službou senioři nevolí vždy z důvodu potřeby využívání pečovatelské
služby. Značná část obyvatel těchto domů není v současné době na sociálních službách závislá,
pečovatelskou službu nepotřebuje.
V neposlední řadě je třeba zmínit aktivity k prevenci sociální izolace a osamění.
„Nejdůležitější je věnovat těm lidem čas, je jedno, že nemají uklizeno, ale chtějí si povídat.“ (ORP Ostrov)
„Sousedi se tady navštěvují, podporují se senioři navzájem.“ (ORP Cheb)
„Máme skupinku starších žen, ty obchází důchodce.“ (ORP Karlovy Vary)
SHRNUTÍ – SENIOŘI, KTERÝM DOCHÁZEJÍ SÍLY, POTŘEBUJÍ:
 Dopravní dostupnost spádových měst a obcí pro obyvatele menších vesnic.
 Pokrytí území pravidelnou a bezbariérovou veřejnou dopravou.
 Cenově dostupnou dopravní službu na základě konkrétních potřeb, která by koexistovala vedle
normální veřejné dopravy.
 Upravit veřejná prostranství, budovy a komunikace pro pěší tak, aby se zvýšila úroveň bezpečnosti
chodců a zajistila se tak ve městech a obcích větší soběstačnost osob s omezením pohybu.
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Časově i místně dostupné terénní sociální služby (zejména pečovatelskou službu a službu osobní
asistence).
Dostupné služby návazné (služby s „dovozem domů“, dovoz obědů, dovoz potřebných
kompenzačních a zdravotních pomůcek, pedikúra apod.).

SHRNUTÍ – DOMY S PEČOVATELSKU SLUŽBOU (DPS) ŘEŠÍ:
 Kvalitní a dostupné bydlení.
 Sociální začlenění seniorů do komunity, bezpečnost.
 Pomoc pro seniory, jejichž zdravotní stav nevyžaduje umístění v pobytových zařízeních sociálních
služeb.

3.1.3. SENIOŘI VYŽADUJÍCÍ 24 HODINOVOU PÉČI
Jedná se o seniory, kteří jsou již uživateli pobytových zařízení sociálních služeb. Účastníci našich šetření
obecně zmiňovali důležitost dostupnosti pobytových zařízení. Tato potřeba vyplynula především v
momentě, kdy senioři nemají rodinné příslušníky, kteří se o ně mohou nebo chtějí celodenně starat, a bydlí
v lokalitách kraje, kde je jakákoliv forma pomoci (mimo té rodinné a sousedské) nedostupná, nemohou si
již dojít nakoupit, setrvat v domácnosti, kde je fyzicky náročné topit apod. Mnohdy je pro ně jediné řešení
odejít do pobytových zařízení sociálních služeb, přestože by pro ně byla „nižší forma“ pomoci dostatečná.
Umístění do pobytových zařízení, pokud senior nemá rodinu, řeší velmi často zástupci samospráv.
„Nejtěžší je sehnat pobytovou službu pro klienta, který žil léta na ulici, je třeba problém zajištění následné
péče po propuštění z nemocnice. Která pobytová služba si vezme klienta se zdravotním handicapem,
s důchodem bez nároku na výplatu, agresivním chováním, špatnou pověstí? Klient, který nikdy ničím do
sociálního systému nepřispěl, nikdy nepracoval, nicméně nyní je závislý na péči, kdo by jí měl ale
poskytovat? Chybí tzv. „chudobince“.“(ORP Mariánské Lázně)
„Když nemají své příbuzné, řeším to, kontaktuji sociálku, informace si zjistím.“ (ORP Karlovy Vary)
Preference institucionální péče u některých seniorů tak do značné míry není vázána na její nezbytnost, ale
na neexistující či nedostatečné možnosti zajištění potřebné pomoci a pocitu bezpečí ve stávajícím prostředí
seniora. Dalším klíčovým prvkem je nedostatečná informovanost, co všechno může která služba zajistit,
jaké má senior alternativy, jak vypadá skutečný život v domově pro seniory.
„Chybí domovy pro seniory, jež mají „jen“ první nebo druhý stupeň příspěvku na péči, přesto do domova pro
seniory chtějí nebo potřebují. Nejsou pro ně dostupné jiné služby, nikoho nemají, nemohou zůstat
doma.“(ORP Mariánské Lázně)
„Domov s pečovatelskou službou nebo domov pro seniory. Já nevím, jaký je v tom rozdíl.“ (ORP Aš)
Je také důležité, aby v případě umístění do pobytového zařízení, zůstali senioři stále blízko své
rodině, kamarádům, známým. Velmi často vedení obcí „své seniory“ navštěvuje i v pobytových zařízeních,
není to však pravidlem.
„Každý rok o vánocích jezdíme přát těm, které máme někde v různých zařízeních.“ (ORP Karlovy Vary)
„Pokud někdo odejde do domova pro seniory, změní si bydliště a my o něm nevíme.“ (ORP Aš)
SHRNUTÍ – SENIOŘI S 24 HODINOU PÉČÍ POTŘEBUJÍ:
 Kvalitu a důstojnost péče.
 Zachování kontaktu s jejich přirozeným prostředím.
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3.2.

KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI/PODPORY

V této kapitole se konkrétně věnujeme jednotlivým formám poskytování péče a zajišťování potřeb seniorů
tak, jak jsou v území využívány a vnímány.

3.2.1.

PODPORA A POMOC ZE STRANY RODINY

V průběhu našich rozhovorů se účastnící šetření shodovali, že úloha rodiny je svým způsobem v péči o své
starší příslušníky nenahraditelná a nelze ji suplovat žádnými institucemi. Obecně můžeme tedy
konstatovat, že tak, jako v celé České republice, tak se i v Karlovarském kraji o toto tradiční pojetí opírá
základní model poskytování péče o nesoběstačné členy rodiny.
Pokud děti žijí blízko, ve většině případů tak svým rodičům v seniorském věku pomáhají.
„Jsem starostou 14 let a nepamatuji si, že by se na mě někdo obrátil, že by chtěl s něčím takovým pomoc.
Vše řeší rodiny. Ty si zařídí, co potřebují.“ (ORP Mariánské Lázně)
„O nikom, kdo potřeboval pomoc nevím. Vlastně jednou jedna paní nemohla být už sama, to si člen rodiny
vzal pečovatelský příspěvek a řešili to v rámci rodiny.“ (ORP Mariánské Lázně)
„My víme, že naši senioři pečovatelskou službu nepotřebují. My máme spoustu mladých bohatých
přistěhovaných obyvatel, ti lidé jsou zvyklí o sebe se starat. A ty dožívající senioři zde mají mladé rodiny.“
(ORP Mariánské Lázně)
„My nevíme, jaký zájem mají senioři o pobytové zařízení. To si asi řeší ty rodiny.“(ORP Mariánské Lázně)
„Teď to řeší rodina. Když jim chodím přát, ptám se, proto víme, že rodina jezdí na nákup.“ (ORP Aš)
„Rodiny se postarají, jde to mimo obecní starosti, my nemáme signály, že by lidi něco chtěli.“ (ORP Sokolov)
„Fungují tady klasické rodinné vztahy, máme dvojgenerační domy, nepotřebuji řešit nějaké služby.“ (ORP
Sokolov)
„O osamělé seniory se stará rodina.“ (ORP Karlovy Vary)

3.2.2.

ZAJIŠTĚNÍ POMOCI FORMOU SOUSEDSKÉ VÝPOMOCI

Z našeho šetření vyplynulo, že v současné době sousedská výpomoc relativně dobře funguje ve
většině menších obcí kraje, ve většině případů si však mezi sebou vypomáhají vrstevníci. Tato pomoc je
realizována ve většině případů buď nezištně, nebo formou vzájemné výpomoci.
„Naši senioři se domluví, někdo vezme auto a jedou na nákup.“ (ORP Karlova Vary)
„Důchodci spolu kamarádí, takže spolu jezdí na nákupy apod., nebyli jsme nuceni něco řešit. Ale může to
přijít.“ (ORP Karlovy Vary)
Setkali jsme se také s případy, kdy byla tato pomoc zpoplatněna. Jednalo se však o výjimky.
„Máme tady paní, o které vím, že různě seniorům pomáhá. Jestli si to platí, nevíme.“ (ORP Mariánské
Lázně)
„My chodíme do domácnosti, ale třeba přes víkend nebo pozdě večer by měla už fungovat rodina. Pokud
nechce rodina a jsou tady lidi, kteří pomůžou za nějaké finance. Například se to děje v domě
s pečovatelskou službou, jeden pán dochází do domu za svým příbuzným a nabídl se, že klidně večer zaskočí
i k jeho sousedovi.“ (ORP Karlovy Vary)

3.2.3.

ZAJIŠTĚNÍ POMOCI FORMOU POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ne vždy se o seniora může v plné míře postarat jeho rodina, nezanedbatelná část seniorů také žije
osamocena. V tomto případě je velmi důležitá především pomoc prostřednictvím terénních sociálních
služeb, které však nejsou pro některé obyvatele kraje dostupné. Právě terénní sociální služby umožní
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seniorům a osobám se zdravotním postižením život v jejich přirozeném prostředí, oddalují odchod do
pobytové služby a usnadňují situaci pečujícím osobám
Z našeho šetření vyplývá, že je to často právě rodina, která terénní služby pro klienta dojednává a která s
poskytovateli služby komunikuje při objednávání služeb.
V rámci našeho šetření jsme také zaznamenali bariéry ve využívání terénních sociálních služeb a to
především z důvodu neinformovanosti, omezených financí či studu. Seniorská populace je v porovnání s
populací mladších osob důsledkem výchovy a životní zkušenosti spořivější, má omezené zdroje financí,
není zvyklá platit za sociální a zdravotní služby, případně očekává, že rodina péči zajistí a pokud toto
očekávání není naplněno, odmítají využít jinou pomoc z důvodu studu.

3.2.4.

ZAJIŠTĚNÍ POMOCI FORMOU POSKYTOVANÍ SLUŽEB NÁVAZNÝCH

Neoddiskutovatelná pomoc je poskytována také službami mimo sociální služby (dle zákona o sociálních
službách). Tyto služby poskytují neziskové organizace, případně sami obce. Jedná se například o rozvážku
obědů, uzpůsobenou seniorskou dopravu, zajištění úklidu, dovoz potravin a léků apod.
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3.3.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA Z POHLEDU ZÁSTUPCŮ SAMOSPRÁVY OBCÍ I. A II.
TYPU

Přestože je v rámci celého Karlovarského kraje obyvatelstvo koncentrováno především do větších měst,
z hlediska dostupnosti pomoci, podpory a péče, je dle našeho názoru řešení problematiky života v
nejmenších obcích velmi zásadní.
„Senior ve městě může fungovat delší dobu, na vesnici je to pro něj mnohem složité a mnohdy nemožné.“
(ORP Kraslice)
ROZDÍLY VYPLÝVAJÍ PŘEDEVŠÍM Z:
 Míry občanské vybavenosti
 Nabídky služeb
 Úrovně dopravní obslužnosti
 Finančních a rozvojových možností jednotlivých obcí na základě jejich příjmových kapitol
Na druhou stranu pro malé obce je mnohem jednodušší mapovat potřeby svých obyvatel. V malých obcích
není tajemstvím, komu je kolik let, kdo má jaké zdravotní problémy, jaké má zázemí. Pokud se vedení obce
o danou problematiku zajímá, ví, komu je třeba donést oběd, komu uklidit, komu pomoci s nákupem apod.
V krajní pozici jsou nejmenší obce (obce I. typu12) s malým rozvojovým potenciálem, které trpí
nedostatkem financí, úbytkem obyvatel a potenciálu pro další rozvoj. Na opačné straně stojí mimořádně
úspěšné obce, které v sociální oblasti míří k řešení problémů, kterými dávají najevo odpovědnost obce za
zajištění kvality života. Tyto obce již dokázaly úspěšně vyřešit základní problémy spojené s převzetím
odpovědnosti za péči o seniory. Jejich plány zahrnují úpravy územního plánu pro výstavbu nových domů
s malometrážními, bezbariérovými byty, výstavbu domova pro seniory apod. Ve většině případů se jedná o
vize, podrobnosti o dalších krocích obcí však chybí.

3.3.1.

VNÍMANÉ PROBLÉMY

Míra občanské vybavenosti
Míra občanské vybavenosti je jedním z největších problémů malých obcí (obce I. typu). Jedná se o
problém, který se bezprostředně dotýká každodenního života nejen seniorů a osob se zdravotním
postižením, ale všech obyvatel malých obcí.
V některých malých obcích Karlovarského kraje nemají lidé možnost nákupu základních potravin. Prodejny
potravin, pokud je významně finančně nepodporuje obec, jsou rušeny, neboť jejich zisky jsou vzhledem k
nízké poptávce často naprosto mizivé. V některých obcích lze nalézt pouze obchody vedené vietnamskými
prodejci, lidé si však u těchto prodejců stěžují na příliš vysoké ceny. Ve většině menších obcí také chybí
specializované obchody, jako např. masna a lékárna. Existence obchodu v obci je však často klíčová
především pro staré, imobilní a zdravotně postižené občany, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou
nakoupit jinde.
„My máme tragické obchody, řešíme ale aspoň to, abychom nějaký měly. Dáváme žádost o dotaci na
smíšené zboží. Snad to vyjde. Měli jsme obchod, paní to ale vzdala, byla v nájmu, nevydělávalo jí to. Lidé
dělají velký nákup v Kraslicích, tady kupují jen základní potraviny. Bez dotace obchod neudržíme.“ (ORP
Kraslice)
„Já na nákupy seniory nevozím. Sice máme seniorskou dopravu, ale to by obchod zkrachoval, kdybych ty lidi
ještě vozila na nákupy jinam.“ (ORP Aš)
12

Obce I. typu jsou obec s obecním úřadem, obce II. typu jsou obce s pověřeným obecním úřadem.
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„COOPu dáváme nájem 1000,- Kč a oni tvrdí, že jsou neustále ve ztrátě. Důchodci nemají jinou možnost než
jít tam. Ale stane se, že v půl deváté třeba už nejsou rohlíky.“(ORP Kraslice)
Ani z hlediska dalších komerčních služeb však nejsou podmínky pro malé obce příznivé. Malá poptávka
zabraňuje komerčním službám, vzhledem k jejich orientaci na zisk, rozvoj v malých obcích. V souvislosti se
službami pro seniory a osoby se zdravotním postižením zmíníme služby rozvážky obědů, úklidu či drobných
oprav.
„Senioři si mohou dojít pro oběd do školní jídelny, pokud onemocní, problém je, že nemáme službu donášky
oběda. V restauracích je draho a žádná taková služba k nám nezajíždí.“ (ORP Karlovy Vary)

Nedostatečná dopravní obslužnost
Jednou ze základních součástí venkovního prostředí je možnost dopravy za službami, společností a na jiná
důležitá místa. Doprava, včetně bezbariérové a finančně dostupné veřejné dopravy, je klíčovým faktorem
aktivního stárnutí. Je to téma, které se prolíná řadou dalších sledovaných oblastí života seniorů a osob se
zdravotním postižením. Míra mobility v rámci města má vliv zejména na společenské a občanské zapojení a
na přístup ke komunitním a zdravotním službám.
Význam dopravní obslužnosti pro malé obce do velké míry souvisí s předchozím popisovaným problémem malou občanskou vybaveností této kategorie obcí. Vzhledem k tomu, že jsou základní služby (např. prodej
potravin, drogistického zboží, lékárna, kadeřnictví apod.) v malých venkovských obcích často nedostupné a
obyvatelé těchto obcí musí za službami dojíždět, je jejich dopravní obslužnost pro malé obce klíčová.
Situace je však velmi složitá, jelikož kvůli nízkému počtu obyvatel v malých obcích, a tedy jejich
ekonomické nevýhodnosti se snižuje jejich počet, což automaticky vede ke zhoršení nabídky dopravní
obslužnosti.
V rámci všech našich dosavadních šetření jsme zaznamenali nespokojenost s nedostatečnou obslužností
regionu veřejnou dopravou. Chybí pravidelné a celotýdenní spoje nejen do velkých měst (Karlovy Vary,
Sokolov), ale i do spádových obcí. Především místa s řidším osídlením (jedná se o příhraniční lokality) jsou
obsluhována ve všedních dnech pouze sporadicky, o víkendech pouze výjimečně.
„V Rotavě o víkendu nic nejezdí. Oční operace jsou například plánované na víkendy, ale to se do nemocnice
nikdo, pokud nemá auto, nedostane. Nic nejede, sanitku nedostanou.“ (ORP Kraslice)
„Doprava je pro seniory problém. Jezdí zde různé společnosti včetně té mariánskolázeňské. Některé jsou
bariérové, některé ne. Ke grafikonu vždy chtějí připomínky, ale stejně na to nehledí, nic už tam
neposíláme.“ (ORP Mariánské Lázně)
„Autobusy tady jezdí, ale minimálně, pro starší lidi je to nepoužitelné.“ (ORP Ostrov)
Těm, kteří nemají jinou možnost dopravy, by tak v budoucnu odpadla jedna z velkých starostí.
„Dělali jsme anketu, lidi nechtěli službu, jen snad v několika případech chtěli Senior Taxi.13“(ORP Kraslice)
„Senior taxi to by pomohlo na nákupy a k lékařům. Autobusy tady jezdí všelijak.“(ORP Kraslice)
„Nic nejede, sanitku nedostane a ten člověk musí k lékaři. Tak mi uděláme smlouvu na dva, tři měsíce na
pečovatelskou službu a pak můžeme toho člověka vozit.“ (ORP Kraslice)
Podmínky provozu“taxi“ služby pro seniory jsou v rámci kraje různé.
„Senior express je tady k ničemu, nemůže vyjet z katastru obce. My potřebujeme do Sokolova. Tak
zvažujeme, co dál. Třeba vyčlenit hasičské auto jednou týdne na několik hodin. Na nákupy do Kraslic,
k doktorům do Sokolova.“ (ORP Kraslice)

13

Přesné vymezení obsahu pojmu „Senior taxi, senior bus, senior expres, apod.“ nebylo pro šetření podstatné. Pojmy
jsou v přímých citacích používány jako obsahově stejné.
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Problematická dostupnost terénních sociálních služeb
Oslovení experti se shodli, že pokrytí v menších obcích terénními sociálními službami je nedostatečné a
některé lokality jsou zcela jistě podhodnoceny. Tento problém se týká především terénní pečovatelské
služby a osobní asistence.
Nedostupnost terénních sociálních služeb je problémem především pro obce I. typu, a dále v okrajových
částech kraje, tedy v příhraničních oblastech a hornatých oblastech. Jedná se o komplikovanou situaci, kdy
rozšíření pečovatelské služby do vzdálenějších lokalit je limitováno nízkou poptávkou (způsobenou
nedostatečnou informovaností nebo neochotou platit za služby), finančními a personálními zdroji
poskytovatelů a ochotou starostů. Protože poptávka není konstantní, je těžké odhadnout žádoucí kapacitu
pro jednotlivá území.
„Když potřebujeme osobní asistenci, nepřijedou, je to daleko. Měla by tady službu jinak poskytovat
Agentura osobní asistence.(ORP Kraslice)
„Teď tady nemáme nikoho, ale to se může ze dne na den změnit.“ (ORP Aš)
Současný systém je nastaven tak, že se v rámci spolufinancování sociálních služeb požaduje spoluúčast
obcí, malé obce však velmi často tuto spoluúčast neakceptují.
„Terénní služby pro nás, pro obce, nefungují. Pokud by fungovali, je to drahé, na jednoho člověka by to bylo
40 000,- Kč. Kdyby to chtěla čtvrtina starých lidí, zrujnuje to obecní rozpočet. Je to na rodině, pokud je třeba
prostě si to připlatí. Řeší to rodina nebo sousedi.“ (ORP Cheb)
Případně vedení těchto obcí nemá dostatek informací (jak o možnostech sociálních služeb, tak o potřebách
svých obyvatel), a jejich obyvatelé by tedy byli nuceni uhradit plnou cenu sociální služby.
„K nám jezdí pečovatelky (Trstenice), řeší si to lidi sami, ne přes obec. Rodiny se na mě neobrací.“ (ORP
Mariánské Lázně)
„Terénní služby nemáme, nemáme smlouvu. Ale za jednou paní sem pečovatelka dojížděla, řešila si to
rodina sama.“ (ORP Karlovy Vary)
Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
ust. § 92 obecní úřady obcí s rozšířenou působností zejména zajišťují pomoc osobě v ohrožení života, řeší
problematiku osob po ukončení výkonu trestu či ústavní výchovy, zprostředkovávají pomoc osobám se
zdravotním postižením a koordinují poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním
vyloučením a dále dle ust. § 94 obce v samostatné působnosti zejména zjišťují potřeby svých občanů,
zajišťují informovanost o možnostech poskytování sociálních služeb, spolupracují s poskytovateli a jinými
obcemi při zprostředkování pomoci a spolupracují s krajským úřadem v rámci procesu plánování sociálních
služeb. Obce I. typu tedy zákonem stanovenou konkrétní povinnost poskytovat sociální službu či zajistit
jejich, byť minimální, kapacitu, nemají.
Pro menší obce je velmi komplikované udržení sociálních služeb, pokud jsou sami poskytovatelé těchto
služeb.
„Jeden, dva klienti zemřeli a v tu chvíli jsme se dostali do problematické finanční situace.“ (ORP Kraslice)

Bariéry ve využívání terénních sociálních služeb
Pro naše potřeby pokládáme také za důležité zjištění, že obyvatelé menších obcí vnímají terénní sociální
služby jako drahé a pro ně finančně nedostupné. Senioři mají omezené finanční zdroje, protože většinou je
hlavním nebo jediným příjmem seniora starobní důchod.
„Není problém, aby Kraslice rozšířily službu. Bariéra by mohla být finanční stránka. Lidé mají málo peněz,
není to neochota.“(ORP Kraslice)
Obyvatelé z menších obcí jsou také k sociálním službám nedůvěřiví. Velmi často nemají jakékoliv předešlé
zkušenosti se systémem placených služeb (např. úklidové služby, kosmetické či relaxační salony). Navíc zde
péče funguje spíše na principu rodinné a sousedské pomoci, peněžní úplata je v rámci této formy výpomoci
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spíše výjimkou. To také může vysvětlovat, proč je pro obyvatele menších obcí problematické objednat si
pečovatelskou službu, za kterou musí zaplatit.
„Je to i o financích, lidé si nejsou zvyklí zaplatit za zkvalitnění života. Lidi nechápou, na co je příspěvek na
péči.“ (ORP Karlovy Vary)
„Když jsou lidičky doma sami, ta tísňová péče je pak dobrá. Nemá to ale nikdo, nabízím ji, problém jsou ty
peníze. Nechápou, že by jim tato služba pomohla.“ (ORP Karlovy Vary)
„Lidi berou peníze, příspěvek na péči, ale nejsou ochotni platit.“ (ORP Ostrov)
„Služby pečovatelské služby jsou pro naše seniory drahé. Lidé se ohledně příspěvku neobracejí. Jsme
zapomenutý kraj, lidi na to nejsou zvyklí“ (ORP Kraslice)
„Já vyřídím příspěvek na péči a tím to skončí.“(ORP Kraslice)
Někteří pak zažívají pocit studu, že nepomáhá rodina, případně, že jsou již odkázaní na cizí pomoc.
„My měli babičku, bydlela v paneláku, nechtěla služby, chodili jsme za ní i jako rodina. Hodně lidí odmítá
pomoc cizích lidí. Když to došlo k tomu, že to nešlo, pomohl nám pan doktor, tam jsme se šli zeptat a on
zařídil ty Podbořany. Je to asi i tím, že tady lidé nejsou zvyklí služby využívat.“ (ORP Karlovy Vary)
„PS je pro naše občany nedostupná. Lidé si určitě sami nic nepřiplácí. A když mají PnP, ale nejsou ochotni
přesto platit, je to příplatek k důchodu, tak to berou.“ (ORP Aš)
„Jsme malá města a lidi se za službu stydí – co by řekla sousedka? Když jsou v paneláku, nesjedná si službu,
známe se mezi sebou.“ (ORP Karlovy Vary)

Problematika bydlení
Obce I. typu ve většině případů nedisponují pro seniory cenově akceptovatelnými malometrážními,
bezbariérovými byty. V takovém případě mají senioři možnost v několika ORP přestěhovat se do tzv. domů
s pečovatelskou službou (DPS) v jiné obci, pokud tuto možnost nemají, odchází velmi často do pobytových
zařízení sociálních služeb.
Stejně jako byt v panelovém nebo činžovním domě bez výtahu také rodinný dům na vsi se může stát pro
seniory nevhodným bydlením. Senioři preferují malé byty, ideálně bezbariérové. Výhodou jsou pro ně
menší náklady na provoz, snazší úklid a údržba domácnosti.
„My bychom rádi stavěli sociální byty, ale kde jaký projekt je pouze do 65 let.“(ORP Kraslice)
„Mám štěstí, že senioři jsou většinou manželé, že si pomáhají. Pak končí na LDN a pak se nevrátí.“ (ORP Aš)
„Pokud se někdo hlásí z jiných obcí – tak nabídneme DPS. My totiž uděláme službu v tomto městě, tak proč
by místní chtěli do DPS.“(ORP Karlovy Vary)
„Máme DPS – i pro obyvatele, které nejsou naši. Ale trvalým pobytem zůstanou u sebe na vsi – to chceme
řešit.“(ORP Karlovy Vary)
Poskytovatelé pečovatelských služeb v tzv. domech s pečovatelskou službou (DPS) velmi často uvádí, že
klienti se snaží eliminovat využití pečovatelské služby a tím snížit své náklady. V praxi tak dochází k situaci,
kdy senior či osoba se zdravotním postižením bydlí v tzv. domech s pečovatelskou službou, avšak
pečovatelské služby nevyužívá.

Zdravotní péče
S nedostatkem lékařů (pediatrů, praktických lékařů a zubařů) se potýkají hlavně obce v příhraničních
a horských oblastech (ORP Aš, ORP Cheb, ORP Kraslice). Lékařská péče chybí také v málo osídlených
místech, tedy tam, kde není dobrá dopravní dostupnost. Málo lékařů ale není jediný problém, zvyšuje se
i průměrný věk lékařů. Obce se snaží tuto problematiku řešit, v praxi však mají nedostatečné prostředky na
to, aby lékaře ve svých obcích udrželi. Snaží se je motivovat třeba symbolickým pronájmem ordinací,
zařízením ordinací, přidělením obecního bytu, ale, bohužel, to nestačí. Důvodem je především nedostatek
lékařů a částečně neochota lékařů pracovat mimo větší města.
„Lékaři jsou problém, tady už nikdo nebere. K lékaři se jezdí mimo ORP. A zubař, to už je úplný problém.“
(ORP Aš)
„Náš doktor bude končit, tady jsou všichni doktoři důchodci.“ (ORP Ostrov)
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„My se snažíme paní doktorku držet za každou cenu, skládáme se na ní, několik obcí. Stojí nás dost peněz a
nikoho to nezajímá.“ (ORP Karlovy Vary)
„Náš doktor bude končit, sháníme lékaře. Nabízeli jsme byt, vybavenou ordinaci, chtěli jsme doplácet a
stejně jsme nikoho nezískali.“ (ORP Ostrov)
Na celém území kraje je poskytována domácí zdravotní péče (home care)14, která ve spojení s
pečovatelskou službou (pokud je dostupná) tvoří základní pilíř péče o seniory. Účastníci našeho šetření
z řad zástupců místních samospráv velmi často nerozlišovali terénní pečovatelskou službu a domácí
zdravotní péči. Neměli informace, že domácí zdravotní ošetření je těm, kterým ho lékaři určí, poskytováno
zdarma.
„Jezdí tady pečovatelka, která převazuje rány či píchá injekce.“ (ORP Karlovy Vary)
Zaznamenali jsme také nespokojenost ze strany poskytovatelů sociálních služeb s kvalitou domácí
zdravotní péče poskytované v území.
„Máme tady k dispozici domácí lékařskou péči, ale tu, co máme tady, je tady jedna, už je v důchodu, už
toho moc nezvládá. Pokud máme náročného klienta s více návštěvami, je to pro ni náročné a nechce se ji to
dělat. Sama tlačí na lékaře/rodiny, aby klienta umístili do pobytového zařízení.“ (ORP Karlovy Vary)

3.3.2.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Z našeho šetření vyplynulo, že v této oblasti záleží především na vedení obcí a aktivitě jejich představitelů.
Některé obce se snaží některé problematické situace řešit v rámci svých dostupných možností. Vliv na
zájem vedení obcí o danou problematiku nemá velikost obce, rozpočet či její poloha v rámci Karlovarského
kraje.
Některé menší obce do svých plánů zahrnují výstavbu komunitních domů pro seniory, které by nabízely
dostupné nájemní bydlení, které by jednak přispělo k zachování a prodloužení nezávislosti a soběstačnosti
seniorů, umožnilo komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci a umožnilo by seniorům zůstat
v obci, ke které mají citové a historické vazby.
„Zvažujeme udělat tři byty pro starší obyvatele, kteří již nezvládají péči o svou původní domácnost.“(ORP
Kraslice)
„Máme pro seniory byty, když nestačí na to, aby byli ve svém domečku. Máme takto 8 bytů a zaplnili jsme
to. Máme v plánu výstavbu komunitního domu pro seniory, máme to na nějakých 25 bytů, tak plánujeme
projekt. Vytipovali jsme si lidi v seniorském věku, máme spoustu domů s jedním člověkem, jim nevadí, když
půjdou z domu, ale zůstali by mezi lidmi, tady v obci.“ (ORP Aš)
Některé obce disponují krizovým bytem, který má poskytnout zázemí lidem v nouzi, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci ne vlastní vinou.
„Máme jako obec krizový byt. My ho máme volný. Jsou tam nyní zájmové kroužky pro seniory, které jdou
ihned zrušit nebo přesunout jinam.“ (ORP Mariánské Lázně)
Jak již bylo uvedeno, některé obce ze svého rozpočtu dotují místní prodejny.
„Máme obecní prodejnu, dotujeme ji, aby si tam mohli senioři nakoupit, když někdo potřebuje k doktorovi,
přijde za mnou, já ho tam dovezu.“ (ORP Karlovy Vary)

14

Definice domácí zdravotní péče je v § 22 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zní takto:
„Hrazenou péčí je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním,
pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci, v jejich vlastním sociálním
prostředí; tato péče se poskytuje jako a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení
registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při
hospitalizaci.“
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V nezanedbatelném počtu obcí v kraji funguje služba nazývaná jako „senior expres“, případně „senior taxi“
či „senior bus“. Jedná se o službu zajišťující dopravu seniorům k lékaři, na nákup apod. (přesná pravidla se
v jednotlivých obcích liší). Zavedení služby podporuje dotací Karlovarský kraj.
„Senior expres tady máme. Vozíme k lesu, když chtějí jít na houby. Samozřejmě služba je časově omezená,
senioři by uvítali její rozšíření třeba do osmi hodin večer.“(ORP Kraslice)
„My jezdíme se senior taxi, kam je třeba. Jezdíme jeden den a řidič jsem já, tedy starosta. Moji senioři
potřebují hlavně senior taxi. Já jím odvážím i věci do sběrného dvora.“ (ORP Cheb)
„My máme 197 obyvatel, máme senior expres od kraje. Aspoň takto se trošku snažíme pomoci, vozíme je
na hřbitov, k lékaři.“(ORP Aš)
„Jak by to ty babičky dělaly, kdybych je jednou týdně nedovezla na nákup? Ale pokud někdo potřebuje
k lékaři v pondělí, musí si to zařídit.“ (ORP Aš)
„Jezdíme senior expresem například do Varů, do Podbořan, ale byli jsme i v Praze.“ (ORP Karlovy Vary)
„Máme obecní mikrobus, jednou týdně vozím seniory k lékaři.“ (ORP Karlovy Vary)
„ Jezdíme senior expresem na nákupy každý čtvrtek, protože jsou akce v Lidlu, babičky už to vědí, já řídím a
jedeme. Rozvezeme je také po doktorech. Na objednání jezdit nemůžeme.“ (ORP Aš)
„Díky senior taxi jsou tady senioři soběstačnější, svobodní, neobtěžují svou rodinu.“(ORP Kraslice)
„V Chebu je senior taxi sociální a zdravotní pomoc, ne že lidi chtějí na nákup.“(ORP Cheb)
„Senior expres máme plně vytížený, máme jedno auto a jednoho řidiče. Bublava má zájem, museli bychom
mít více aut a řidičů.“(ORP Kraslice)
Některé obce pomáhají seniorům zajistit běžné nákupy, případně dovoz léků.
„Máme paní, která pomoc potřebuje, tak to řešíme jedním naším zaměstnancem. On, když je třeba, tak ji
nakoupí a tak. Pytlíkujeme to takto sami.“ (ORP Aš)
„Naši lidi můžou do podatelny na úřad, dají tam recept, my to dáme do lékárny a pak to přivezeme (ORP
Ostrov)
„Jako úřad zajišťujeme léky.“ (ORP Karlovy Vary)
Setkali jsme se i s případem, kdy se obce rozhodla pečovat o své seniory v jejich domácím prostředí a
z vlastního rozpočtu hradí náklady na obecní pečovatelku.
„Máme rekvalifikovanou pečovatelku, poskytujeme zdarma donášku obědů, úklidy, léky. Děláme to pro ty,
kteří nemají rodinu.“ (ORP Ostrov)
„Nebýt obecní pečovatelky, museli by již někteří rodnou ves opustit.“ (ORP Ostrov)
Na začátku tohoto rozhodnutí bylo uvědomění si, že začíná být v obci čím dál tím víc samotných nebo
osamělých lidí, kteří se na vedení obce obrací se svými problémy. Provozovat pečovatelskou službu dle
zákona o sociálních službách však nechtějí, jelikož mají obavy z případné nutné administrativy.
Mnoho měst a obcí seniorům zajišťuje dovoz obědů z některé školní, firemní či obecní jídelny, která má
s městem či obcí na to sjednánu smlouvu. Samotné obědy seniorům většinou obce dotují nějakou částkou.
„Senioři si mohou dojít pro oběd do školní jídelny, pokud onemocní, problém je, že nemáme službu donášky
oběda. V restauracích je draho a žádná taková služba k nám nezajíždí.“ (ORP Karlovy Vary)
Máme v bistru domluveno, že mohou senioři za lepší peníze chodit do bistra, (ORP Ostrov)
Dále uvádíme další příklady, jak se jednotlivé obce snaží v rámci svých možností seniorům ulehčit.
„Máme popelnice, které se musí svážet k hlavní silnici, seniorům přes zimu nabídneme to, že jim to v den
svozu k silnici připravíme, my hlídáme i to, kdy mají jednotlivé rodiny svozy. Chlapi jdou a pak jim popelnici
zase vyvezou nahoru k domu.“(ORP Kraslice)
„Pošťačky tu fungují (vozí nákupy, vyzvedávají léky), sousedská výpomoc funguje.“(ORP Karlovy Vary)
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3.3.3.

NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ

Zajištění dostupnosti sociálních služeb
Zásadní role v řešení této problematiky může patřit i místní samosprávě. Vše tak závisí na politických
referencích, kam nasměrovat prostředky z rozpočtu obce. Samy obce mohou v rámci samostatné
působnosti zřizovat sociální služby s různými formami. Může jít o organizační složky obce bez právní
subjektivity, nebo příspěvkové organizace, které mají vlastní právní subjektivitu.
Dále je třeba podporovat ochotu starostů přispět na pečovatelskou službu. Pokud starosta obce eviduje
pouze dva zájemce, argumentuje například tím, že se smlouva s poskytovatelem nevyplatí. Poskytovatelé
sociálních služeb se shodli, že hlavním argumentem pro rozšiřování terénní pečovatelské služby je
prodloužení doby, kdy může senior s určitým stupněm závislosti zůstat v domácím prostředí.
Malá obec s největší pravděpodobností nebude mít dostatek finančních prostředků a kapacit na řešení
této problematiky. Řešením je spolupráce s ostatními obcemi formou společného poskytování služeb. Sníží
se tak finanční náročnost na zajištění služby formou sdílení provozních nákladů.
„Domluví se více obcí a půjčují si navzájem pečovatelku. Nebo vznikne jedno velké středisko, další malé.
Měla by se domluvit spolupráce.“ (ORP Kraslice)
„Sdílené pečovatelky to je řešení, obce by je sdílely navzájem.“ (ORP Cheb)
„My řešili i to, že si tuto službu zřídíme sami. Musela by být sdílená v rámci několika obcí, ale úplně jsme to
nepočítali.“ (ORP Aš)
„Je tady jeden domov pro seniory v Perninku, ale je plný, jen se čeká, kdo umře. V rámci svazku obcí
bychom chtěli něco takového vybudovat z nějaké dotace, ale jak ho pak udržíme, to nevím.“ (ORP Ostrov)
Řešením je také navýšení kapacit v krajské síti již stávajících poskytovatelů terénních sociálních služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
„Kolik by bylo v naší obci klientů, to nelze odhadnout, minimálně vím o deseti. Kdyby se to dalo do
povědomí, věřím tomu, že pokud by se to osvědčilo, chytlo by se to. Teď funguje rodina či sousedé.“ (ORP
Cheb)
„Pečovatelská služba v Aši nemá kapacitu, my bychom o to stáli, poptávka po pečovatelské službě je.“ (ORP
Aš)

Zajištění bydlení
Na malých obcích se velmi často stává, že senioři žijí na samotách, případně v nevyhovujících podmínkách
(suché toalety, složité vytápění, špatné přístupové komunikace k obydlí). Terénní pečovatelské služby
nejsou vždy řešením dané situace, tito senioři jsou nuceni opustit své domovy a využít pobytové sociální
služby (pokud jsou pro ně dostupné). Ideální řešení pro obce by pak byly obecní domy s několika byty,
které by byly seniorům přizpůsobeny. Senioři by tak mohli zůstávat ve své obci (obec by měla možnost se o
své seniory postarat), zvýšila by se pro ně dostupnost sociálních a zdravotních služeb a senioři by také
nežili tak osamoceně. Z pohledu investičního se může jednat o výstavbu tzv. sociálních bytů (jedná se o
byty, kde je výše nájemného omezena na nižší než tržní úroveň) v případě, že budou vypsány dotační tituly
na tuto výstavbu, nebo v majetku obcí vytipování vhodných bytových jednotek, které budou využity pro
účely tzv. sociálního bydlení ve formě komunitního seniorského bydlení15.
„Obce by měly mít byty pro seniory, lépe by se jim poskytovala pomoc.“ (ORP Cheb)
„Zvažujeme postavit dům s pečovatelskou službou v rámci svazku obcí, kde by každá obec měla dva, tři
byty.“ ORP Ostrov)

Prolomení bariér ve využívání terénních sociálních služeb
V malých obcích mají senioři problém říci si o pomoc prostřednictvím sociálních služeb. Řešením je
komunikace s nimi, prezentace služeb, navázáním kontaktu například prostřednictvím dovozu obědů, což
15

Princip komunitního bydlení je založen na konceptu blízkého sousedského bydlení určeného lidem, pro které je
důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i ke komunitě, která ho obývá. Hlavní princip spočívá ve
sdružení privátních a společně vlastněných prostor a sdílených aktivitách.

Strana 30

je jeden z nejužívanějších (a často jediný) úkonů, který si klienti z menších obcí objednávají. Takto se
senioři mohou naučit využívat široké spektrum sociálních služeb, které je jim nabízeno.
„Důležité je u těch lidí nějak začít…“ (ORP Karlovy Vary)

Zajištění informovanosti obyvatel
Ne vždy mají senioři dostatečné povědomí o tématech, která se jejich života bezprostředně dotýkají.
Lidé, kteří nejsou schopni samostatně vykonávat základní životní potřeby, mají nárok na příspěvek na péči.
Výše této podpory se odvíjí od stupně jejich závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (pečující osoby).
Občany, kteří by služby využívali, potencionální klienty, je vhodné informovat o možnosti zažádat si o
peníze (tj. příspěvek na péči), z nichž je služba hrazena.
„Malé obce nemají sociálního pracovníka, oni netuší, co se dá. Kdyby tam byla pečovatelská služba, pomůže
jim vše vyřídit.“(ORP Kraslice)
„Lidé si poradí mezi sebou? Ale za sousedkou nepůjde, že má dluhy a exekuce, ale pečovatelce by to
řekli.(ORP Kraslice)

Poskytovatelé sociálních služeb se shodovali na tom, že by bylo vhodné zpřísnit kontrolu využití příspěvku
na péči (ze strany úřadů práce) a zavést sankce při jejich zneužívání. Poskytovatelé kromě nedostatečné
kontroly kritizují i způsob šetření pro přiznání příspěvku na péči. Sdělují, že existují případy, kdy žadatel o
příspěvek na péči prokazatelně vykazuje určitou míru závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, ale z hrdosti
to nepřizná. Takový senior se při jednorázovém sociálním šetření jeví jako soběstačný, ve skutečnosti však
potřebuje pravidelnou pomoc s určitými úkony péče.
„Při šetření chci být. Oni totiž vždy tvrdí, jak vše zvládnou. Musím se do toho vložit a uvést to na pravou
míru.“ (ORP Karlovy Vary)

Nastavení efektivní spolupráce v rámci území
Nastavení jasných kompetencí místních samospráv
V rámci našeho šetření jsme se setkávali s neznalostmi kompetencí představitelů některých obcí v oblasti
sociálních služeb, především ve vnímání odpovědnosti za jejich zajištění. V této oblasti nejsou jasně
stanoveny povinnosti obcí příslušnou legislativou.
„Já si dovedu představit, co vše musím dělat, na sociální oblast nemám čas. Naštěstí ji opravdu řešit
nemusím.“(ORP Karlovy Vary)
„Není to moje priorita, mám spoustu jiných důležitějších projektů. Jsme malá obec, starosta pod sebou musí
mít vše.“ (ORP Kraslice)
Postupné zkompetentňování místních samospráv v sociální oblasti
„Kdykoliv se jdu zeptat na ORP vždy pomůžou, jsou ochotni. Ale my to na obci musíme zpracovat sami.
V tom je ten problém. Není komu delegovat práci. A my toho řešíme mnoho.“(ORP Kraslice)
„Pro nás jsou to důležité informace, my nevíme spoustu věcí. Katalog sociálních služeb jsme neviděli, žádné
informace jsme od ORP nedostali. Uvítal bych informační brožuru, nejen pro sebe, ale i pro obyvatele. Když
na úřad chodí někdo platit, jsou to důchodci a mohl bych jim to dát.“(ORP Cheb)
Nastavení efektivní komunikace na všech úrovních
„Měla jsem seniora bez peněz, nikdo mi nebyl schopen poradit. Ani na ORP ani na kraji, ten člověk měl
kumulaci všech možných problémů.“ (ORP Cheb)
Hodil by se nám materiál, co můžeme lidem nabídnout a za jakých podmínek by služby měly být.ORP by
měly komunikovat s menšími obcemi. Potřebujeme letáčky. Důchodci s internetem bojují. (ORP Cheb)
„Kraj nám posílá nějaké info, od ORP nedostáváme žádné informace. Kraj posílá, propaguje si svoje
zařízení, dává nám informace, propaguje domov v Kynžvartu, ale informace o zařízení v Mariánských
Lázních nedostaneme.“ (ORP Mariánské Lázně)
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„Obec III. typu funguje špatně, vůbec nás nevnímají, že nás mají na starost. Je to problém nastavení veřejné
správy.“(ORP Mariánské Lázně)
„Nemáme informace, jsme občani druhé kategorie, jsme vytěžované území, služby jsou pro naše obyvatele
v obcích dostupné, jen pokud potřebují města naplnit kapacity. A není to jen o sociální oblasti. III. obce si
jede po svém, na nás ani nemají kapacitu. My s kapacitou jeden starosta a půl úředníka – co s tím uděláte,
co obsáhnete.“ (ORP Mariánské Lázně)
„Kraj by mohl pracovat líp, i v té sociální oblasti. Já, když jsem potřebovala, obracela jsem se na Nejdek.“
(ORP Karlovy Vary)
Problematika veřejného opatrovnictví
„Pro nás je více zatěžující opatrovnictví než starost o seniory. Obec, když je ze zákona opatrovník, na obci
jsme dvě, kdo se má starat? Starosta? Mám paní s dvěma dětmi? A tak řeším všechny sama. Žádné
informační materiály nedostáváme, kam se na koho máme obrátit.“ (ORP Mariánské Lázně)
„Jako opatrovníci nemáme zkušenost, jak s těmi lidmi jednat, nemáme na to ani lidi. Já vůbec nevím, co
mám dělat, nikdo mi neradí. Můžu řešit něco s právníkem.“(ORP Aš)
„Nemám s tím zkušenosti, teď se učím, zaučuji se v tom, nikdo mě neučí, učím se sama. Motám se v tom.
My děláme od kanalizace po sociálku, na městech mají odbory, správa lesa, dopravní značení.“(ORP
Ostrov)

3.4.

SPECIFICKÉ PROBLÉMY JEDNOTLIVÝCH ORP

V následujících kapitolách uvádíme konkrétní poznámky k problematice jednotlivých ORP. Nejedná se o
kompletní výčet, který ani nebyl cílem našeho šetření. Přesto pokládáme za důležité zmínit konkrétní body
k jednotlivým lokalitám zmínit.
Zjištěné informace však nemusí vyplývat z reálné situace v ORP, ne všichni účastníci měli dostatek
podkladů o situaci v území a o jejich možnostech. V některých případech neměli jasnou představu
o sociálních službách, které mohou být v území poskytovány, resp. které jsou v území nabízeny. Přesto
nebo právě proto jsou z našeho pohledu zjištěné informace důležité.
Pro doplnění a srovnání také uvádíme konkrétní problémy zmiňované v rámci šetření, které proběhly
v roce 2013 a v roce 2017.

ORP AŠ
Zmiňované problémy v roce 2013
 Pracovní doba pečovatelské služby
 Nezajištění pečovatelské služby v některých obcích v regionu
 Dopravní obslužnost v rámci města Aš
 Dopraví obslužnost ORP
 Chybějící zastávky městské hromadné dopravy (např. u tzv. domu s pečovatelskou službou)
 Nedostatek lékařů
 Vybavení bytů v DPS určených seniorům, problémy s údržbou bytů
 Údržba města v zimním období
 Chybějící sociální služby a služby návazné (právní poradna, 24 hodinová pomoc)
Zmiňované problémy v roce 2017
 Chybějící venkovní lavičky v blízkém okolí tzv. „domu s pečovatelskou službou“
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Městská doprava na území města Aš




Veřejná doprava na území celého ORP
Údržba veřejných komunikací v zimním období



Stárnoucí lékaři



Omezená dostupnost lékařské péče v menších obcích ORP



Chybějící lékárny v menších obcích ORP




Chybějící možnosti uzpůsobeného bydlení pro seniory v menších obcích
Chybějící obchody s potravinami v menších obcích ORP



Nezájem obyvatel o pečovatelskou službu (především z důvodu nedostatku relevantních informací)

Zmiňované problémy v roce 2020
 Nedostupnost terénní pečovatelské služby na většině území ORP (s výjimkou města Aš a obcí
Rotava a Oloví)




Nedostatečná kapacita Pečovatelské služby města Aš, organizační složky města v souvislosti
s možnostmi jejího rozšíření mimo město Aš
Nedostatečná podpora místních samospráv v sociální problematice a z toho vyplývající
nedostatečná orientovanost místních samospráv v této oblasti
Neochota některých občanů platit za sociální služby (i např. z řad osob s příspěvkem na péči)



Nedostatečná rentabilita obchodů v malých obcích a s tím související jejich uzavírání



Nedostatek lékařů, jejich stárnutí



KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠETŘENÍ:
 Podporovat dostupnost a navýšení kapacit pečovatelské služby i v malých obcích ORP


Podporovat dostupnost lékařské péče (praktických lékařů i specialistů) v dojezdové vzdálenosti




Podporovat dopravu pro seniory v rámci celého území (senior expres, senior taxi)
Motivovat cílovou skupinu seniorů k využívání pečovatelské služby a zvýšit jejich finanční
gramotnost při jejích úhradách (využití PNP)
Zvyšovat kompetentnost místních samospráv v sociální oblasti



ORP KARLOVY VARY
Zmiňované problémy v roce 2013
 Zajištění klidu v okolí objektů, kde bydlí senioři



Kvalita bytů v DPS (zastaralá okna apod.)
Informovanost (neinformovanost seniorů)

Zmiňované problémy v roce 2017


Údržba veřejných komunikací v zimním období




Nedostatečný počet bezbariérových autobusů městské hromadné dopravy
Nedostupnost sociální služby domov pro seniory



Časově omezená nabídka dopravy uzpůsobené pro seniory (např. senior taxi) po celý den
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Údržba okolí v okolí tzv. domů s pečovatelskou službou




Nepřizpůsobení klidového režimu v okolí domů s pečovatelskou službou
Nedostatek nízkometrážních bezbariérových bytů pro seniory



Nekoordinované informování o nabídce volnočasových aktivit pro seniory.

Zmiňované problémy v roce 2020



Nedostatečná rentabilita obchodů v malých obcích a s tím související jejich uzavírání
Neochota obyvatel využívat sociální služby (stud, finance, neznalost)



Nastavení pravidel v některých tzv. domech s pečovatelskou službou, kdy obyvatelé nejsou vázáni
povinností využívat úkony pečovatelské služby
Nedostatek lékařů





Nezájem starostů zajistit terénní sociální služby ve svých obcích prostřednictvím veřejnoprávních
smluv
V některých obcích absence komerčních služeb zajišťující rozvoz obědů




Nedostupnost pobytové odlehčovací služby a denních stacionářů pro seniory
Kvalita některých poskytovatelů domácí zdravotní péče



Nedostatečná dopravní obslužnost

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠETŘENÍ:


Podporovat dostupnost a navýšení kapacit pečovatelské služby i v malých obcích ORP




Podporovat dostupnost lékařské péče (praktických lékařů i specialistů) v dojezdové vzdálenosti
Podporovat dopravu pro seniory v rámci celého území („senior expres“)



Motivovat cílovou skupinu seniorů k využívání pečovatelské služby a zvýšit jejich finanční
gramotnost při jejích úhradách (využití PNP)
Podporovat dobrou úroveň a kvalitu poskytovaných sociálních a návazných služeb
Podporovat dostupnost komerčních služeb (rozvoz obědů, zajištění úklidu, drobné opravy
v domácnosti apod.)




ORP OSTROV
Zmiňované problémy v roce 2013


Nedostatečné pokrytí okrajových částí města Ostrov veřejnou dopravou (špatná dostupnost
nemocnice veřejnou dopravou)



Stav komunikací v menších obcích (bariéry, údržba)



Nedostatečné pokrytí celého území veřejnou dopravou



Nízká úroveň bezbariérovosti města

Zmiňované problémy v roce 2017


Nedostatečné pokrytí celého území veřejnou dopravou



Ceny základních potravin v menších obcích ORP
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Nedostupnost terénních sociálních služeb v menších obcích ORP




Údržba chodníků v zimním období
Absence nízkometrážních a nízkonákladových bytů pro seniory ve všech obcích ORP

Zmiňované problémy v roce 2020


Nedostatek kapacit v domovech pro seniory




Nedostatečná dopravní obslužnost území autobusovou dopravou
Nedostatek lékařů



Neochota některých občanů platit za sociální služby (i např. z řad osob s příspěvkem na péči)



Nedostatečná podpora místních samospráv v sociální problematice a z toho vyplývající jejich
nedostatečná orientovanost v této oblasti

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠETŘENÍ:



Podporovat dostupnost a navýšení kapacit pečovatelské služby i v malých obcích ORP
Podporovat dostupnost lékařské péče (praktických lékařů i specialistů) v dojezdové vzdálenosti




Podporovat dopravu pro seniory v rámci celého území (senior taxi)
Motivovat cílovou skupinu seniorů k využívání pečovatelské služby a zvýšit jejich finanční
gramotnost při jejích úhradách (využití PnP)
Zvyšovat kompetentnost místních samospráv v sociální oblasti



ORP MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Zmiňované problémy v roce 2013
 Změna struktury péče nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.16
 Nedostatečné možnosti volnočasového vyžití v menších obcích ORP (Teplá, Lázně Kynžvart)
 Bezpečnost ve městě (Mariánské Lázně, Teplá)
 Nedostatečné pokrytí města Mariánské Lázně veřejnou dopravou
 Nedostatek bytů v tzv. domě s pečovatelskou službou (Mariánské Lázně)
 Neuskutečněné plány města, týkající se úpravy stávajících objektů a jejich vyčlenění pro seniorské
bydlení (Mariánské Lázně)
 Úprava veřejných prostranství
 Chybějící služby (pedikúra apod.)
Zmiňované problémy v roce 2017
 Nedostatečné možnosti volnočasového vyžití v menších obcích ORP (Lázně Kynžvart)
 Nedostatek obchodů a služeb v menších obcích ORP
 Nedostatek lékařů
16

Od 1. 1. 2013 se mění struktura péče v Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o. Svou činnost ukončilo chirurgické a
urologické lůžkové oddělení, JIP a také operační sály. Namísto těchto uzavíraných pracovišť vznikla nově pracoviště
dlouhodobé lůžkové péče (ošetřovatelská lůžka). Zachovány zůstávají všechny ambulance a vyšetřovací pracoviště
včetně 24 hodinového provozu chirurgické ambulance a radiodiagnostického pracoviště.
Zdroj:http://www.neml.cz/aktuality/zmena-struktury-pece/
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Nedostupnost pobytových sociálních služeb – domovů pro seniory
Chybějící bydlení pro seniory
Nízká úroveň informovanosti seniorů
Dostupnost lékařů - specialistů

Zmiňované problémy v roce 2020
 Nedostatečná dopravní obslužnost území autobusovou dopravou
 Nedostatečná podpora místních samospráv v sociální problematice a z toho vyplývající jejich
nedostatečná orientovanost v této oblasti
KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠETŘENÍ:



Navýšení a podpora kapacit sociálních služeb v území zaměřených na seniory
Nastavit pravidelnou komunikaci s obcemi v území, nastavit proces komunitního plánování

ORP KRASLICE
Zmiňované problémy v roce 2013
 Chybějící pobytové sociální služby pro seniory
 Nedostatečné pokrytí města veřejnou dopravou
 Nedostatečné zajištění zdravotní péče
Zmiňované problémy v roce 2017
 Chybějící pobytové služby pro seniory (domov pro seniory, domácí hospic, odlehčovací služby)
 Chybějící terénní sociální služby v menších obcích ORP
 Nedostatečné pokrytí území veřejnou dopravou
 Nedostatečné zajištění zdravotní péče
 Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro seniory v menších obcích ORP
 Nízká míra informovanosti
Zmiňované problémy v roce 2020
 Nedostatečná dopravní obslužnost území autobusovou dopravou
 Nedostatek lékařů
 Neochota některých občanů platit za sociální služby (i např. z řad osob s příspěvkem na péči)
 Nedostatečná podpora místních samospráv v sociální problematice a z toho vyplývající jejich
nedostatečná orientovanost v této oblasti
 Nedostatečná rentabilita obchodů v malých obcích a s tím související jejich uzavírání
 Nedostatečná informovanost obyvatel o možnosti zajištění pomoci, podpory a péče
prostřednictvím sociálních služeb
 Absence informačních materiálů např. „papírového“ katalogu sociálních služeb a služeb návazných
pro území ORP
 Nedostatek personálních kapacit sociálního odboru pro realizaci depistáže
 Kvalita některých poskytovatelů domácí zdravotní péče (omezená nabídka zdravotnických výkonů)
 Nedostatek kvalitních uchazečů o práci v přímé péči v sociálních službách
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Problematické financování příspěvkových organizací – pečovatelských služeb v malých obcích
Nezájem starostů zajistit terénní sociální služby ve svých obcích prostřednictvím veřejnoprávních
smluv
Vzdálenost pobytových sociálních služeb pro seniory
Nedostatečná dopravní obslužnost území autobusovou dopravou

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠETŘENÍ:


Podporovat dostupnost a navýšení kapacit pečovatelské služby i v malých obcích ORP



Podporovat dostupnost lékařské péče (praktických lékařů i specialistů) v dojezdové vzdálenosti



Podporovat dopravu pro seniory v rámci celého území (senior taxi)



Motivovat cílovou skupinu seniorů k využívání pečovatelské služby a zvýšit jejich finanční
gramotnost při jejích úhradách (využití PnP)



Zvyšovat kompetentnost místních samospráv v sociální oblasti



Zajistit dostupnost pobytových sociálních služeb v ORP (domov pro seniory)

ORP CHEB
Zmiňované problémy v roce 2013
 Úroveň sociální vybavenosti okrajových lokalit Chebu (obchody, služby)
 Nedostatečné pokrytí celého území veřejnou dopravou
 Nedostatečné pokrytí Chebu veřejnou dopravou
 Chybějící sociální služby a služby návazné (odlehčovací služby, zajištění úklidu, řemeslnické práce)
 Pořádek ve městě (znečištění veřejných prostor psími exkrementy)
 Veřejná prostranství (nedostatek laviček)
Zmiňované problémy v roce 2017
 Chybějící sociální služby v menších obcích ORP
 Nedostatek lékařů, stárnutí lékařů
 Nedostatečná informovanost zástupců samosprávy na malých obcích (především členů sociálního
výboru) o možnostech pomoci, podpory a péče
 Chybějící lékárny na malých obcích ORP
 Nedostatečné kapacity sociální služby domov pro seniory
Zmiňované problémy v roce 2020
 Chybějící terénní sociální služby v menších obcích ORP
 Nedostatečná podpora samospráv obcí I. a II. typu v sociální oblasti ze strany obce III. typu či
krajského úřadu
 Nedostatečná dopravní obslužnost území autobusovou dopravou
 Nedostatek lékařů
 Absence informačních materiálů např. „papírového“ katalogu sociálních služeb pro území ORP

Strana 37

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠETŘENÍ:
 Vydat „manuál pro obce“, kde by byly informace ze sociální oblasti vztažené k území a
problematice menších obcí (umožnit tak obcím postarat se o své obyvatele)
 Zajistit dostupnost lékařské péče

ORP SOKOLOV
Zmiňované problémy v roce 2013
 Finančně nákladná doprava pro seniory
 Stav městských bytů v tzv. DPS
 Chybějící sociální služby (24 hodinová terénní péče)
 Chybějící prostor pro setkávání (komunitní centrum)
 Bezpečnost při pohybu městem (bariéry, nedostatek přechodů)
 Bezpečnost seniorů v bytech
Zmiňované problémy v roce 2017






Nedostatečné zázemí v tzv. domech s pečovatelskou službou
Údržba chodníků v zimním období
Nedostatečná bezbariérovost
Nedostatečné ocenění aktivních seniorů ze strany vedení města
Problémy malých obcí v ORP – doprava, lékařská péče, nákup potravin

Zmiňované problémy v roce 2020
 Nedostatečná bezbariérovost
 Problémy malých obcí v ORP – doprava, lékařská péče, nákup potravin

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠETŘENÍ:


Podporovat dopravu pro seniory v rámci celého území (senior expres, senior taxi)



Zvyšovat kompetentnost místních samospráv v sociální oblasti
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4. SHRNUTÍ
Preference života ve vlastní domácnosti nikoliv v pobytových zařízeních sociálních služeb
Z dostupných šetření realizovaných v České republice17 i z vyjádření dotazovaných respondentů vyplývá, že
lidé v seniorském věku jednoznačně preferují setrvání ve své vlastní domácnosti, a to jak za pomoci rodiny,
známých, sousedů, tak s pomocí profesionálních služeb. Ne vždy však mají senioři šanci dožít „ve svém“, a
to například z důvodu nedostatku financí na potřebnou pomoc, nedostupnosti přiměřeného bydlení či
neexistující nabídky potřebných sociálních služeb a služeb návazných.
Dostupná pečovatelská služba ve všech obcích
Z nabídky sociálních služeb je v prvé řadě důležitá dostupná a kvalitní pečovatelská služba. Dobře fungující
pečovatelská služba podporuje samostatný a nezávislý život seniorů v domácím prostředí. Je třeba zajistit a
také následně prezentovat pečovatelskou službu jako službu dostupnou ve všech městech a obcích a
službu časově flexibilní (ne omezenou pouze na standardní pracovní dobu např. od 7 do 15:30 hodin).
Důležité je také prezentovat službu jako finančně dostupnou. Dále je třeba změnit pohled na
pečovatelskou službu, jelikož je také stále vnímána jako služba, která funguje pouze v rámci tzv. domů
s pečovatelskou službou, a která vozí pouze obědy. V zásadě je třeba se orientovat na péčové úkony.
Malometrážní bezbariérové byty
Ne vždy však jsou byty a domy seniorů životu ve stáří uzpůsobeny, případně se nachází v lokalitách, kde
nejsou dostupné terénní sociální služby. Senioři v těchto případech deklarují potřebu nízkonákladového,
malometrážního a bezbariérového bydlení, kde je „zajištěna pečovatelská služba“. Tyto byty saturují
především jejich potřebu kvalitního, jistého, levného bydlení a bezpečí.
Depistáž osamělých seniorů
Samostatným tématem je pak osamění a sociální izolace seniorů. V kraji žije stále nezanedbatelný podíl
opuštěných seniorů, kteří nikoho nemají, nikdo se o ně nezajímá a nevycházejí ze svých domovů. Na
sociální izolovanost může mít také vliv neuzpůsobené bydlení seniora či architektonické bariéry
v nejbližším okolí bytu. V prevenci osamění může plnit funkci také pečovatelská služba, důležitá je také
depistáž, kterou by měly vykonávat sociální pracovnici městských či obecních úřadů a osamělé osoby
vyhledávat a kontaktovat18.
Monitoring potřeby pobytových sociálních služeb
Nesmíme samozřejmě zapomenout na význam pobytových sociálních služeb. Měly by být však
poskytovány pouze seniorům, kteří se ocitli díky svému zdravotnímu stavu a sociální situaci ve stavu, kdy
již není možné, aby dále setrvávali v domácím prostředí. Tuto skutečno potřebnost je nezbytné vzhledem
k demografickému vývoji kontinuálně monitorovat.
Zvyšování zájmu a kompetencí místních samospráv v sociální oblasti
Především samosprávy malých obcí (obcí I. typu) nemají na sociální problematiku dostatečné personální
kapacity, jelikož řeší především úkony k zajištění běžného života v obci, které musejí vykonávat a jsou pro
ně časově náročné nebo úkony související s výkonem přenesené působnosti (např. vypracovávání
dokumentace související s výkonem přenesené působnosti). Přesto se však od nich očekává v případě
potřeby pomoc, podpora či zajištění péče pro obyvatele daných obcí. Z tohoto důvodu považujeme za
velmi důležité průběžně usilovat o zvyšování povědomí místních samospráv o dostupných sociálních
službách pro seniory, osoby se zdravotním postižením či pro pečující osoby v území, jelikož včasné
poradenství z jejich strany může předcházet dalším problémům.
17

Viz například toto šetření MPSV ČR - https://socialnipolitika.eu/2020/02/pruzkum-naprosta-vetsina-cechupreferuje-peci-doma-domovy-proseniory-by-volila-mene-nez-ctvrtina-z-nich/
18
Viz též ust. § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Zaměstnanci i malého obecního úřadu by měli mít všeobecný přehled o nabídce dostupné pomoci,
podpory a péče pro určité cílové skupiny. Dostatek informací by měli mít nejen o nabídce relevantních
sociálních a zdravotních služeb, ale také o další specifické podpoře např. o dávkových systémech. V tomto
úkolu může malé obce podpořit zejména ORP nebo kraj, který může nabídku v regionu mapovat a malým
obcím informace poskytovat, zejména prostřednictvím sociálních pracovníků ORP, případně pracovníků
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Důležité je zmínit, že obce mohou podporovat vznik a fungování
sociálních služeb i přesto, že nejsou (nebudou) zařazeny do krajské sítě sociálních služeb. Obec disponuje
volnými rozpočtovými prostředky, které na základě zjištěných potřeb obyvatel v území, které spravuje,
může vložit do veřejných (i sociálních) služeb, které by v opačném případě nemohly fungovat, či ne v
dostatečné míře.
Podpora informovanosti
Provázanost a široká paleta ambulantních a terénních služeb pro osoby, které potřebují péči a osoby
pečující, včetně cíleného poradenství, může nejen prodloužit a zkvalitnit vykonávanou péči v domácnosti.
Včasné poradenství může podpořit pečující rodiny v jejich rozhodnutí vykonávat péči v domácím prostředí.
Poradenství také může eliminovat nejistotu a neochotu osoby oslovit danou sociální službu s žádostí o
podporu.
Vhodné je zvyšovat informovanost občanů o podpoře, kterou mohou nabídnout sociální pracovníci
obecního úřadu (zanecháváním kontaktních údajů na různých místech a institucích ve správním obvodu
obce, informace na nástěnkách, webu, v místním tisku aj.).
Ze strany Karlovarského kraje a jednotlivých ORP je nezbytné podpořit samosprávy malých obcí, aby byly
schopny předávat informace dále svým seniorům a osobám se zdravotním postižením. Vhodnou formou
mohou být informační materiály (katalogy, letáky), informační setkání se zástupci obcí, nabídka rozesílání
informací a novinek emaily, apod.
Podpora zjišťování potřeb a pomoci osobám se zdravotním postižením
Přestože byli respondenti explicitně dotazováni také na potřeby osob se zdravotním postižením, které žijí
na jejich území, nepřineslo toto šetření žádné konkrétní speciální zjištění. Osoby se zdravotním postižením
nejsou na úrovni malých obcí vnímány jako priorita. Zástupci obcí mají za to, že o potřeby těchto osob se
primárně postará rodina (blízké osoby), které v případě potřeby znají a umí oslovit a zajistit adekvátní
pomoc a podporu. Ze strany Karlovarského kraje a jednotlivých ORP je vhodné podpořit samosprávy
malých obcí v oblasti zajištění pomoci pro osoby se zdravotním postižením (např. formou informačních
materiálů, informačních setkání, apod.).
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5. POUŽITÉ ZDROJE
Statistiky údajů vedených v evidenci obyvatel MV ČR
Statistiky ČSÚ
Mapování potřeb a problémů osob v seniorském věku na území obcí s rozšířenou působností
Karlovarského kraje (GI projekt o.p.s., 2013)
https://socialnipolitika.eu/2020/02/pruzkum-naprosta-vetsina-cechu-preferuje-peci-domadomovy-proseniory-by-volila-mene-nez-ctvrtina-z-nich/
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