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Tisková zpráva ze dne 26. května 2014
PEČUJEME DOMA O SENIORA, VÍ TO NĚKDO?
Žije mezi námi hodně lidí, kteří se rozhodli starat se doma o své blízké v seniorském věku.
Neuvažují o žádné pobytové službě, snaží se zvládat vše sami a v domácím prostředí pečují o
své rodiče, životní partnery, kamarády. Je to velmi náročné. Netušíme, kolik takových rodin u
nás je a s čím vším se potýkají.
„Při plánování sociálních služeb se mimo jiné snažíme upozornit na potřebnost péče
o seniory v domácím, přirozeném prostředí. Ve Středočeském kraji, kde působí naše
organizace, je velmi různorodá místní dostupnost potřebné péče. Je velký rozdíl mezi
venkovskými lokalitami a většími obcemi: ve větších obcích je přirozeně péče dostupnější.
Rozdíl je i v rozsahu péče počínající možností nechat si přivézt „pouze“ oběd až po zajištění
komplexní péče, která umožní rodině starat se doma o své blízké společně s profesionály,“
říká Martina Macurová z Centra pro komunitní práci střední Čechy.
V průběhu měsíců června až října 2014 realizujeme rozhovory s lidmi, kteří pečují o své blízké
seniory nebo jsou již sami seniory, kteří potřebují péči různých služeb nebo svých příbuzných.
Pečujete o své blízké, kteří jsou v seniorském věku?
Jste v seniorském věku?
Zajímá nás: Jak vám péče o své blízké změnila život?
Jakým způsobem překonáváte své potíže?
Máte dostatek informací?
Pomáhá vám někdo?
Ozvěte se nám, rádi vyslechneme vaše názory na problematiku pečujících osob a
seniorů ve Středočeském kraji.
Budeme rádi, když se obrátíte na koordinátorku projektu Petru Štěpovou, tel.:
731 663 311, e-mail: petra.stepova@cpkp.cz.
Oslovili bychom vás nejprve telefonicky nebo e-mailem a poté bychom domluvili zhruba
hodinové osobní setkání, při kterém by bylo možné všechny výše zmíněné i další otázky
prodiskutovat.
Získané informace zahrneme do návrhu doporučení v oblasti péče o seniory v
domácím prostředí na území Středočeského kraje. Tato aktivita probíhá v rámci
projektu Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům
na území Středočeského kraje, podpořeného z ESF OPLZZ.
Naše nezisková organizace Centrum pro komunitní práci střední Čechy se dlouhodobě zabývá
problematikou sociální oblasti. V současné době spolupracujeme s několika městy
na přípravě nových komunitních plánů sociálních a návazných služeb vždy pro celé spádové
území (Hořovice, Kralupy nad Vltavou, Kolín, Benešov).
Projekt „Podpora odborných partnerství“ č. CZ.1.04/3.1.03/97.00042 je realizován od 1. 12. 2013 do 31. 5. 2015.
Prezentace projektu na http://www.esfcr.cz/projekty/planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-stredoceskemkraji?lang=1&ref=m&source=email
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