Zápis z jednání PS 2 Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 22. 9. 2015
Péče o seniory
Místo zasedání: 402, MPSV
Čas zasedání: 10:00 – 12:00
Přítomné členky a členové Pracovní skupiny:
Jméno

Organizace

1.

PhDr. Marie Čermáková

SOÚ AV ČR

2.

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ AV ČR

3.

Mgr. Linda Sokačová

Alternativa 50+

Omluvení členové Pracovní skupiny:

1.

Jméno

Organizace

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

PřF UK

Hosté:
Mgr. Kateřina Linková
Bc. Gabriela Ferbarová
Bc. Daniel Jirát
Mgr. Hana Končelová
Mgr. Pavel Sulík

Odd. koncepce rodinné politiky, sekretariát Odborné komise
Alternativa 50+
Fond dalšího vzdělávání
Odd. politiky stárnutí, MPSV
Odd. politiky stárnutí, MPSV

1. Příprava Koncepce rodinné politiky z pohledu PS 2
R. Dudová nejprve shrnula závěry jednání Odborné komise pro rodinnou politiku z 15. 9., kdy
byla hlavním tématem příprava Koncepce rodinné politiky. Dále se řešily praktické otázky
z pohledu pracovní skupiny, jak a kdo bude zpracovávat části, které má tato skupina v gesci.
Problém, že pracovní skupina má málo stálých členů Odborné komise, ujednáno, že P. Wija
bude dočasně zastupovat T. Kučeru.
PS 2 Péče o seniory se bude týkat zpracování bodu „Volno na péči, mezigenerační
soudržnost“ z kapitoly 3 Priority RP.
Jakým způsobem se bude zpracovávat – R. Dudová a M. Čermáková nesouhlasí s použitím
zaslané šablony, vnímají to jako omezující a jako příliš konkrétní ve chvíli, kdy je třeba
zpracovávat priority, konkrétní opatření s tím jsou samozřejmě spojená, ale to by mělo přijít
později, případně v jiné formě.
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Dohodnuto, že se pracovní skupina nebude omezovat navrženými body na jednání Odborné
komise – to by se PS 2 týkal pouze jeden bod, ale zpracuje více priorit k tématu, což bude
možné v dalších fázích přípravy Koncepce posléze zužovat. Cílem je, aby senioři a lidé v péči
nebyli marginalizovaní, aby připravovaná Koncepce nebyla pouze o rodinách s dětmi.
M. Čermáková by také nechtěla, aby úplně zapadl návrh opatření koordinátora na obcích.
Na základě brainstormingu a diskuze byly navržené tyto priority, které je třeba zpracovat
v oblasti péče o seniory:
-

-

-

-

-

nevyhovující kapacita a kvalita sociálních služeb1
o pobytová zařízení
o terénní služby
o špatná organizace a dostupnost této péče – např. zrušení polikliniky v jedné
městské části může být problém, stejně tak i v případě soc. služeb
o informovanost – D. Jirát potvrdil, že zde jsou rozdíly i z hlediska typu osoby,
o kterou je pečováno. Lepší informovanost je v případě zdravotně postižených
dětí než v případě seniorů vyžadujících péči. Také je důležité obecné
povědomí o tom, že je v pořádku využít dostupné služby.
o standardy kvality a jejich vymahatelnost
dělba péče
o podpora zapojení mužů do péče o seniory
o volno na péči – podpořit vystřídání, přidat k tomu nějakou výhodu
o dělba rodina vs. stát / obec – má vliv na mezigenerační solidaritu, viz dále
o souvislost i s dostupností sociálních a zdravotních služeb – např. v případě
stěhování seniora v rámci rodiny
ocenění neformální péče
o finanční, ochrana životní úrovně i do budoucna
podpora kombinace práce a péče
o částečné úvazky
o terénní služby, které by umožnily kombinaci
zrychlení procesů zajištění péče
o propojení dat na pracovištích státní správy za účelem usnadnění administrace
a zrychlení
o dodržování termínů – přednost má mít ochrana seniora, ne dat; zajištění péče
musí být rychlé a věcné
o možností je institut předběžného opatření
mezigenerační solidarita

1

K otázce problematiky sociálních služeb bude nutné kontaktovat odbor 22 s žádostí o prezentaci toho, co se
nyní v otázce sociálních služeb podniká (L. Sokačová zmínila Národní strategii rozvoje sociálních služeb
a novelu Zákona o sociálních službách, kde by měla být druhologie sociálních služeb – důležité z hlediska
provázanosti a financování) a jaké jsou možnosti spolupráce. Také by mělo být možné získat data o kontrolách
a kapacitě těchto služeb. Dále informace z projektu Transformace sociálních služeb, ke kterému se v červnu
konala závěrečná konference.
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o prostupnost sociálních služeb
o v zemích, kde jsou dobře dostupné sociální služby, je kontakt mezi
generacemi lepší a častější – mění to nastavení vztahů a postojů k seniorům
o velkou roli hraje dostupnost, formální péče pak může být doplněna
neformální – klíčové sdílení péče, nesmí být hrozba, že to zůstane pouze na
rodině
Některé body jsou zmíněné i v Národním akčním plánu stárnutí – P. Sulík udělá výtah z NAP
pro potřeby této skupiny – jaká jsou plánovaná opatření apod.

2. Úkoly a termíny dalšího jednání
Rozdělení práce na jednotlivých bodech:
o
o
o
o
o
o

dostupnost a kvalita sociálních služeb – M. Čermáková
dělba péče – L. Sokačová
ocenění péče – R. Dudová
podpora kombinace práce a péče – R. Dudová
zrychlení procesu v případě potřeby péče – P. Wija
mezigenerační solidarita – R. Dudová

Každý zpracuje svoji část, kterou poté (nejpozději v neděli 27. 9.) rozešle ostatním
k připomínkám.
P. Sulík – rozešle výtah z NAP stárnutí pro potřeby PS 2.
Termíny schůzek:


V následujícím týdnu po jednání celé Komise 15. 10.

V Praze dne 22. 9. 2015

Zapsala: Kateřina Linková

Zasláno všem členům a členkám pracovní skupiny dne: 22. 9. 2015
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