
  

 

 

Konference o problematice sociálních služeb na Jesenicku  
pořádaná v rámci „Dnů seniorů Jeseníku“ 

 

 

„„NNAA  JJEEDDNNÉÉ  LLOODDII““  
 

                                                                                                                                                                                        
čtvrtek 1. říjen 2009 
od 9:30 do 15:00 hodin 
Hotel Slovan, Jeseník (salónek Ripper) 

 

 

1. Konferenci tradičně zahájil MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseníku a člen Řídící skupiny KPSS 
Jesenicka), který promluvil k právě probíhajícím „Dnům seniorů Jeseníku“ (od 1. do 4. 10. 2009). Poté 
představil čestné hosty jak z České, tak i z Polské a Slovenské republiky.  

2. Po tomto úvodu bylo slovo předáno Bc. Mgr. Zbyňku Vočkovi (vedoucímu Oddělení sociální pomoci Odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje), který vystoupil se svou prezentací na téma „Sociální 
služby pro seniory v Olomouckém kraji“. Ten představil seniory z pohledu Krajského úřadu Olomouckého kraje 
(dále jen „KÚ OK“), který vnímá seniory jako skupinu obyvatel, o kterou je v rámci kraje dobře postaráno. Je to 

z toho důvodu, že v této oblasti v regionu existuje dostatečně 
velký počet organizací poskytujícími sociální služby této cílové 
skupině. Ty se však primárně soustředí na doprovodné oblasti, 
jako jsou zdravotní a jiná postižení, ne však seniorům jako 
takovým. Mimo to velkým problémem stále zůstává dostupnost 
služeb pro seniory mimo města a větší obce, a samozřejmě 
financování poskytovaných služeb. V roce 2009 byly totiž 
finanční prostředky KÚ OK vynakládány především na 
financování vlastních příspěvkových organizací KÚ, ne na 
podporu ostatních poskytovatelů sociálních služeb v regionu. 

Jedním z důvodů tohoto kroku byl také převod některých příspěvkových organizací z úrovně ministerstva na 
kraje v České republice. Mimo to pan Vočka prezentoval realizované projekty Euroklíč a „Strategický 
benchmarking absorpční kapacity veřejného sektoru v kraji“.   

3. MUDr. Jiří Staňa poté uvedl „zahraniční blok“ hostů a jako prvním 
vystoupil pan Edward Szupryczyński (starosta Gminy Głuchołazy). 
Ten poděkoval za pozvání na konferenci a vyřídil přítomným pozdravy 
od polských seniorů. Poté navázal na slova pana Vočky, týkající se 
financování sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb 
seniorům, které je v Polsku stejně problémové. Představil také 
organizace, které se této seniorské problematice věnují a poskytují 
nejenom sociální služby, ale také programy pro seniory, pomoc při 
zajištění dopravy (do nemocnice, k lékaři…) či nákupů, distribuci 
potravin a zboží před datem ukončení spotřeby potřebným. 

4. „Systém sociálních služeb v Polsku“ dále hlouběji představil Ing. Michał Baziuk  (tajemník Městského úřadu v 
Nyse), který popsal zájem veřejných institucí na polské straně o oblast seniorů a jejich zapojení se do 
společensko-kulturního života. V rámci své prezentace uvedl organizace poskytující sociální služby seniorům 
(ať už zdravým nebo nemocným a invalidním) i fungující univerzitu III. věku, a díky dokumentaci demonstroval 
společenské akce pořádané pro důchodce v rámci kalendářního roku.  



  

 

5. Ph.Dr. Anna Oberfrancová (Ředitelka Odboru sociálních věcí a rodiny, Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny 
v Prievidzi) naproti tomu představila účastníkům konference fungující Úřad práce, sociálních věcí a rodiny 
společně se státní pomocí občanům v rámci sociální politiky. Byla nastíněna zdravotní postižení, na která lze 
žádat příspěvek od státu, způsob dokumentace a posuzování. Ten probíhá v několika rovinách – nejdříve se 
studuje přímé okolí postiženého (tzn. rodina, prostředí) za přítomnosti konkrétní osoby. Ta má možnost 

zhodnotit svůj osobní stav ze svého pohledu. K tomuto vyjádření 
se postupně přidá posudek lékaře i samotné komise a vznikne 
komplexní výstup. Ten je pak podkladem pro přiznání dávek, 
které pomáhají osobám v zajištění soběstačnosti a pomůže 
v setrvání v domácím prostředí co nejdéle. V případě umístění do 
pobytového zařízení sociálních služeb má v případě 
nedostatečného příjmu seniora na zajištění služby povinnost 
hradit chybějící část rodina. V případě, že se rodina není ochotná 
o své rodiče postarat, je tento vzniklý dluh součástí dědického 
řízení. 

6. Po zajímavém příspěvku vystoupil se svou prezentací na téma „Dobrovolnictví“ ThLic. Michal Umlauf 
(Vedoucí centra Maltézské pomoci o.p.s. Olomouc). V rámci ní definoval sociální služby jako služby, které by 
měly všem lidem umožnit rozvinout své fyzické, psychické i duchovní stránky (tzn. lidská rovina sociálních 
služeb). To by měli zajišťovat právě dobrovolníci – jako nositelé lidství, osobní a konkrétní pomoci „člověka 
člověku“, kteří přicházejí kvůli „někomu ne něčemu“. Tato služba je především pro osamocené seniory velmi 
důležitá. Pan Umlauf představil zákonné postupy umožňující dobrovolnickou službu v rámci České republiky i 
konkrétní aktivity zajišťované Maltézskou pomocí o.p.s. (i mimo Olomoucký region). Jedná se především o 
sociální služby a dobrovolnické aktivity = sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením a pro rodiny s dětmi, pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením, pomoc 
pečujícím o dlouhodobě nemocné a postižené, dopisování s vězni aj. 

7. Po ThLic. Michalu Umlaufovi se slova ujala Ing. Martina Mařáková (projektová manažerka Střediska rozvoje 
sociálních služeb Jeseník, o.p.s.) s prezentací " Sociální služby, jejich financování a jak na to…“. V rámci ní 
byla představena v loňském roce založená společnost s názvem Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, 
o.p.s., prezentovány její aktivity, projektové záměry i realizovaný projekt podpořený z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost („Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově“). 
Přítomní byli dále informováni o připravovaném kurzu FUNDRAISINGU nebo benefičním promítání o Mexiku 
pana Radka Tichavského (v prosinci 2009). 

8. Poté se slova ujal Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko), který představil projektový záměr Města 
Jeseník v prezentaci „Sociální služby pro seniory a záměr centra sociálních služeb“. Tento investiční projekt by 
měl vytvořit komplexní zázemí pro sociální služby v regionu, jako jsou např. pečovatelská a ošetřovatelská 
služba, bydlení pro seniory a doprovodné sociální služby. Poté zúčastněným představil organizace zabývající 
se poskytováním sociálních služeb pro seniory na území města Jeseníku i okolních 23 obcích. 

9. S poslední prezentací prvního bloku vystoupil PharmDr. Drahomír Tomas (majitel Lékárny u divadla 
v Jeseníku a zakladatel občanského sdružení Aeskulap). Ten představil nový směr lékárenské péče o seniory. 
Ta spočívá v osobním přístupu k jednotlivým klientům, který jde proti „komerční“ politice médií a státu s cílem 
zvyšovat množství předepisovaných léků – mnohdy nevhodných nebo s nežádoucími účinky. Sdružení 
Aeskulap tak představuje komplex konkrétních služeb poskytovaných seniorským klientům, a to poradenství při 
nákupu léků, revizi lékových režimů, kontrolu domácích zásob léků za účelem snížení rizik z nesprávného 
užívání, zdarma dodávání léků a zdravotních pomůcek do domu pro nepohyblivé klienty, organizace 
přednášek, seminářů a zajišťování osvětové činnosti jako takové. Dále byly představeny projekty „Moje lékárna 
pečující o seniory“ (poradenství pro geriatrické pacienty) a „Senioři – racionální užívání léků ve stáří“ (řešení 
specifických problémů, geriatrická léčba).  



  

 

10. Závěr prvního bloku opět patřil MUDr. Jiřímu Staňovi, který 
poděkoval všem prezentujícím hostům a ukončil první část 
konference.   

 

 
Po přestávce na oběd následovala druhá část konference, zabývající 
se konkrétními službami a projekty pro seniory v regionu. Se svou 
prezentací vystoupili: 
 
 
11. Bc. Dagmar Škrobálková (ředitelka Domova důchodců v Kobylé nad Vidnávkou), „Prezentace aktivizačních 

služeb pro seniory“ – představení pořádaných společenských akcí pro seniory, tematických aktivit, divadelních 
představení apod. 
 

12. Ing. Jan Oberfranc (vedoucí Správního oddělení města Bojnice), „Sociální služby pro seniory v Bojnicích“ – 
navázání na prezentovaná témata z první části konference, tzn. představení problémových oblastí v péči o 
seniory, novelizovaného zákona o sociálních službách na Slovensku, snahy o větší variaci sociálních služeb a 
potřeby aktualizovaného komunitního plánu těchto služeb v regionu. 
 

13. Ing. Jan Rotter (ředitel Domovu penzionu pro důchodce Jeseník), Irena Madera a Malgorzata Nakonieczna 
(pracovnice Domu pomocy spolecznej v Prudniku), „Projekt senioři v Schengenu jako příklad využití projektu 
pro aktivizační činnosti“ – představení příhraničního projektu realizovaného v rámci česko-polské spolupráce. 

 
14. Ing. Martina Mařáková (projektová manažerka Střediska rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.), „Možnosti 

dotačních titulů pro poskytovatele sociálních služeb“ – představení možností čerpání finančních prostředků 
v rámci MěÚ Jeseník, Olomouckého kraje, Operačního programu Přeshraniční spolupráce a Evropského 
sociálního fondu. 
 
 

15. Závěrem druhého bloku i konference jako takové 
proběhla neformální diskuse, ve které se – mimo jiné – 
mluvilo také o možnostech financování přes hranice, 
zkušenostech účastníků z české, polské i slovenské 
strany z čerpání dotačních prostředků, důležitosti 
poskytování sociálních služeb seniorům a nutnosti 
medializovat toto téma z různých úhlů pohledů tak, aby 
se cílová skupina „osob dříve narozených“ dostala do 
povědomí veřejnosti.  

 
 
 
Jejím výstupem bylo vznesení následujících témat: 
 
- sociální vyloučení seniorů a řešení problémů s ním spojených, 
- propagace domácího systému ošetřovatelské péče jako způsob zapojení rodiny do péče o své rodiče a 

rodinné příslušníky,  
- opětovné provázání generačních vazeb,  
- přístup lékařů k domácí péči o umírající osoby, 
- obava nad možnostmi financování sociálních služeb v příštím roce. 

 
 
 



  

 

Omluvení hosté:  

Jolanta Barska (starostka Gminy Nysy), Mgr. Mariusz Półchlopek (ředitel Domu pomocy spolecznej v Prudniku), 
Mgr.Yvona Kubjátová (náměstkyně hejtmana Krajského úřadu Olomouckého kraje), Mgr. Markéta Čožíková 
(Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje) a Bc. Lenka Tichavská (ředitelka Střediska 
rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.). 

 

V Jeseníku, dne 1. října 2009 
 
 
Zapsala: Ing. Martina Mařáková  
(Středisko rozvoje sociálních služeb o.p.s.) 
   
 


