
 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC 

                                        Tvorba Komunitního plánu služeb v sociální oblasti 2023-2027 

 

Pracovní skupina senioři 

  

Zápis z druhého jednání pracovní skupiny 

26. 5. 2022 

1) Představení hlavních výstupů z proběhlých šesti pracovních skupin – Sociálně nepříznivé události a 

jevy, které služby řeší s klienty (nejčastěji se objevovalo zadlužení, bydlení, nízké příjmy nebo 

úmrtí blízkého). Na jednání PS senioři byla doplněna hiearchie potřeb o spiritualitu. 

 

2) Požadavkem klientů je žít „běžný život“, zároveň se jedná o termín ze zákona o sociálních službách 

– zákon hovoří o běžném životě klientů srovnatelným se životem jejich vrstevníků – diskuse, co 

znamená běžný život. 

 

- Soběstačnost, 

- Důstojnost, 

- Bezpečí (uzpůsobené vnější prostředí, ale zároveň i bezpečí v oblasti emocí a vztahů), 

- Spokojenost, sociální vazby (mít alespoň jednoho blízkého člověka), 

- Využívat běžně dostupné služby, 

- Zažívat všední každodennost 

- Podpora v řešení krizových situacích, 

- Smířit se se změnou, 

- Necítit se méněcenný, 

- Naučit se přijmout pomoc od druhých, 

- Zabránit izolaci, 

- Poskytnutí sociální jistoty, 

- Návazné služby, 

- Smíření se s věkem, 

- Digitalizace, 

- Být opečováván, 

- Finanční jistota (prevence zadluženosti), narůstá počet zadlužených seniorů (většinou mívají 

dluhy z období dospělosti, nestali se dlužníky až ve stáří) 

- Právo na lékařskou a zdravotní pomoc (lidé často zanedbávají návštěvy lékaře nebo je oddalují, 

pak už bývá pozdě) 

 

3) Pracovní list – mezioborová spolupráce, case management - vyplněn individuálně za služby, výstup 

bude zpracován do komunitního plánu souhrnně ze všech PS. 



 

4) Mapování potřeb klienta provádí každá služba sama za sebe, rovněž každá služba samostatně plánuje. 

 

5) Smlouvy o spolupráci služby u této cílové skupiny nevyužívají. Jen služba Denního stacionáře 

(Buona Strada) má smlouvu s psychiatrickou nemocnicí. 

 

6) Služby nemají smlouvy se zdravotnickými zařízeními – zdravotní služba je poskytována na 

doporučení lékaře, nikoliv sociální služby. 

 

7) Stávající systém síťování a plánování považují služby za adekvátní a dostačující. 

 

8) Fokusní skupiny – nabídka účasti fokusní skupiny ve službě denní stacionář Villa Toscana 

organizace Buona Strada. 

 

 


