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Podpora bydlení seniorů IDS Diakonie ČCE
• Diakonie ČCE od roku 2007 (Bydlení seniorů, též výzkum kvantitativní a DVD film)
• V roce 2015 -2016 3 projekty podpořené MPSV

Kvantitativní výzkum IDS červen 2015 v ORP (187)
• Celorepubliková úroveň
• Úroveň ORP

Kvalitativní šetření v rámci projektu a přípravy
publikace Jsem tady ještě doma?
• Senioři v ČR bydlí nejčastěji v menších obcích, často ve vlastních bytech a domcích. Obvykle zde prožili
významnou část svého živo-ta, neboť migrace v rámci ČR je stále malá.
• Více než 80 % seniorů si přeje zůstat doma a neodcházet do pobytových služeb, což je bez úpravy bydlení,
zejména v případě seniorů se sníženou soběstačností a pohyblivostí, téměř nemožné.
• Obyvatelé ČR jsou konzervativní při změně nebo úpravě bydlení, a to i v případě zhoršení soběstačnosti a
pohyblivosti („neradi se stěhují a mění své návyky, a to i za cenu výrazného zhoršení kvality života“).
• Nejčastějším řešením při snížení soběstačnosti seniorů je sousedská a rodinná výpomoc, podpora a péče.
Předem plánované změny bydlení jako příprava na „stará kolena“ či „až nebudu moci“ nejsou příliš časté.
Obvyklé je spoléhat, že to „někdo nějak vyřeší“ anebo to nebude třeba („ale počkám, třeba mě to nepotká“).
• S prodlužováním délky života se pravděpodobnost dožití snížené soběstačnosti zvyšuje. Zvyšuje se tedy i
pravděpodobnost potřebných úprav bydlení (x zaskočená generace).
• Senioři se sníženou soběstačností a pohyblivostí často špatně snášejí přestavby, protože jsou rušivé z
hlediska zavedeného denního režimu. To platí i v případě, že jim pomáhají příbuzní, bez jejichž pomoci by
úpravy sami nezvládli.
Zdroj IDS Diakonie ČCE, 2015

Kvalitativní výzkum bydlení seniorů se sníženou
soběstačností (IDS Diakonie 2015)
• Cílová skupina : senioři se sníženou soběstačností, přirozeně
rozšířenou o neformální (rodinné) pečující
• Téma: kontinuita života v bytě/domě i se sníženou soběstačností
• Klíčoví: neformální pečující – podporují, ovlivňují rozhodnutí, volí
strategie péče a podpory, rozhodují o změně
• Chybí: terénní poradenství (v přirozeném prostředí potřebné osoby)
na míru aktuálním požadavkům - jak upravit bydlení
• ? Stále nedostatek informací: obecní koordinátor podpory péče a
služeb (SIPS)

Včas se rozhodnout –
osobní odpovědnost/pasivní vyčkávání
„82% seniorů tráví volný čas doma, tento čas významně roste s
narůstajícím věkem“ (Kvalita života českých seniorů, 2014)
Jde vždy o vlastní rozhodnutí?
Výzkum bydlení v Brně zaměřený na seniory ukázal, že téměř 40%
seniorů bydlí ve vyšším patře bez výtahu a 68% respondentů 65+
uvedlo, že musí při cestě z domu vyjít či sejít schody
Většina seniorů bydlících v bytech bez výtahu nezvažuje výměnu
Češi se obecně neradi stěhují a rádi zahrádkaří (vztah k místu)
– jsou tak významně ohroženi v případě snížení soběstačnosti, že
uvíznou v pasti svých domovů a bytů

Vnější prostředí
• Bezpečný vstupní prostor je zásadní pro udržení kontaktu lidí se sníženou soběstačností s venkovním prostředím. Obvyklými
bariérami jsou schody, chybějící zábradlí, byt v mezipatře či dům bez výtahu. V těchto případech je třeba zvážit, zda je možné stav
upravit nebo je nutná (včasná) změna bydlení.
• V případě změny bydlení se jeví jako ideální řešení bezbariérové malometrážní byty v místě původního domova nebo v místě
bydliště osob blízkých, pak je možná kombinace neformální a profesionální péče, tedy pečovatelské /ošetřovatelské/ asistenční
služby a rodiny, a to bez ztráty znalosti prostředí a nutnosti přizpůsobení se zcela novému prostoru a prostředí.

Vnitřní prostředí domova
• Nejjednodušším a nejdostupnějším vybavením domácnosti osob se sníženou soběstačností jsou madla. Ta jsou prvním opatřením
souvisejícím s prevencí pádu.
• Pro udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností je klíčová zejména úprava koupelny: častými změnami v koupelnách
jsou zasouvací dveře v dostatečné šíři, vybudování sprchového koutu se spádovým odtokem bez vaničky a s protiskluzovými
dlaždicemi, instalace sedáku do sprchy či vany, u nechodících pořízení toaletního křesla.
• Úprava kuchyňského prostoru není obvykle tak významná. Lidé se sníženou soběstačností často odebírají jídlo od pečovatelské
služby či ho donášejí příbuzní.
• Seniorovu soběstačnost významně ovlivňuje snadná dosažitelnost potřebných věcí
Zdroj IDS Diakonie ČCE, 2015

Doba vhodná na úpravy?
•

O změně prostředí, výměně bytu nebo stavebních úpravách je dobré rozhodnout včas a vlastní vůlí. Není vhodné čekat až do
chvíle, kdy je to nezbytně nutné a ne vždy zvládnutelné.

• Při úpravách je lepší volit cestu postupných změn. Nezatíží to běžný život a není to tak finančně náročné. Navíc je možné postupně
si ověřit a naplánovat další vhodné úpravy.

Příspěvky zaměřené na úpravu domácího prostředí
• Příspěvky podporují možnost seniora se sníženou soběstačností, aby mohl setrvat co nejdéle a bezpečně v domácím prostředí.
Podporují nejen seniora, ale také ty, kteří mu pomáhají.
• Systém je dobře připraven. Praktická podoba už taková není. Přístupnost příspěvku není vždy a ve všech regionech ČR stejná. Osoby
blízké či samotní žadatelé hovoří „o pátrání“ a často se o možnostech a postupech dozvědí náhodou.
• Senioři často nevědí, kam se obrátit pro odborné poradenství.
• Informace o příspěvcích nejsou pro pečující či samotné seniory otevřené a dostupné. Dle názoru dotazovaných se často „tutlají“,
objevuje se neochota na straně lékařů i zástupců pojišťoven. Bohužel dochází i k ponižování žadatele či jeho blízkých.
• Pomoc při žádosti je často nutná. Jedná se o opakované návštěvy institucí, lékařů, vyplnění formulářů atd., což řada žadatelů není
schopna samostatně a bez pomoci zvládnout.

• Při žádostech o příspěvky často pomáhají pracovníci terénních služeb.
• Čekací dobu na kompenzační pomůcku pomáhají překlenout půjčovny.
• V případě žádosti o pomůcku je dobré seznámit se s možnými typy a také je ozkoušet, např. v půjčovně, aby byla pro žadatele
vyhovující.
• Zdroj IDS Diakonie ČCE, 2015

Setrvat doma – úprava bydlení
nebo bezbariérové byty
• Pro seniora představuje přestavba často velkou fyzickou a duševní zátěž,
což je opět argument pro včasnou realizaci potřebných úprav.
• Úpravy bydlení se v žádném případě netýkají pouze osoby, které se
soběstačnost snížila, ale také těch, kteří jí pomáhají.
Neupravená koupelna je veliká dřina zejména pro toho, kdo koupe, a veliké
ohrožení pro koupajícího se.
• Dle zkušenosti respondentů je dobrou možností v případě nevyhovujícího
bytu či domku obecní bezbariérové bydlení: malometrážní byty (single,
double), které umožní bezpečně žít s flexibilní mírou podpory služeb
profesionálů či rodinných pečujících (lze ji kombinovat a dle potřeby měnit)
poměrně nezávisle, aniž by nevhodné prostředí bylo hlavním důvodem k
přesunu. Senior či seniorka mohou setrvávat ve svém přirozeném
prostředí, a to jednak se svými věcmi a také v komunitě, kde jsou zvyklí a
která je zná.

Zkušenosti s úpravami
• Madla, prevence pádu
• Koupelna a toaleta
• Vybudování tras
• Postupné zdokonalování svépomocí – cesta postupných změn
(příjemnější uživatelsky, finančně méně náročná)
• Nedostačuje poradenství, zejména terénní (obecní koordinátor
podpory péče, pracovní TPČ)
• Teoreticky systém dobře nastaven – informace o podpoře finanční
nejsou v praxi transparentní – pro osobu se sníženou soběstačností
bez pomoci rodiny či obětavé pečovatelky nedosažitelné.

Jak se na bydlení seniorů se sníženou soběstačností dívá
zainteresovaná veřejnost?
Průzkum IDS Diakonie ČCE 2016
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Je ve vaší obci dostatečná nabídka bydlení pro
seniory se sníženou soběstačností, tzn. že je
uspokojena poptávka?.
• Odpověď jasně dokládá nedostatečně uspokojenou poptávku: 69,7 %
odpovědí je NE, ANO se objevuje v 16,7 % a NEVÍ ve 13,6 % odpovědí.
Ve 2/3 obcí respondentů není dostatečná nabídka bydlení pro
seniory se sníženou soběstačností, a to přestože se 63,2 %
odpovídajících domnívá, že samospráva obce dostatečně podporuje
bydlení pro seniory se sníženou soběstačností.
• čím menší obce, tím častěji platí, že není dostatečná nabídka bydlení
pro seniory se sníženou soběstačností.
Zdroj IDS Diakonie ČCE 2016

Dostatek informací o možnostech bydlení pro
seniory a jeho podpoře
• informace jsou a lze je najít, ale je třeba být aktivní, vyhledávat je,
což pro lidi se sníženou soběstačností nejsou ideální podmínky.
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Zdroj IDS Diakonie ČCE 2016

Nejčastější problémy v oblasti bydlení seniorů
v obci
• Jednalo se o otázku otevřenou, a proto je možné z vybraných
odpovědí citovat: „seniorů, kteří potřebují pomoc, je více než míst
k ubytování (např. bezbariérových bytů)“,
„nabídka pro seniory se sníženou soběstačností, kteří chtějí žít ve svém
domácím prostředí v podobě malých bytů, zcela chybí “,
„senioři nemají možnost se přestěhovat do bytů, které jsou pro ně
vhodné a finančně dostupné “,
„nedostatek možností mezi stavem, kdy senior bydlí sám a v domově
pro seniory“.
Zdroj IDS Diakonie ČCE 2016
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Probíhá nebo se plánuje ve vaší obci/městě
výstavba nového bydlení pro seniory?.
• Zde se skupina odpovídajících rozdělila do tří sobě podobných skupin:
ano (33,1 %), ne (38,4 %) a nevím (28,5 %).
• Nevyjasněné. Neusazené.
Zdroj IDS Diakonie ČCE 2016

Graf preferencí seniorského bydlení
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Co nejvíce postrádáte na úrovni obce v oblasti
bydlení seniorů se sníženou soběstačností?
• odpovědi nasměrované k nedostatku dostupných malometrážních
nájemních bezbariérových bytů
• opět se objevil nedostatek informací mezi seniory
• chybějící koncepce – plán ze strany obce/města.
Zdroj IDS Diakonie ČCE 2016

Stárnutí v obcích – podporované bydlení pro
seniory se sníženou soběstačností
• Kvalita a flexibilita dostupného bydlení se stává jedním z hlavních předpokladů
pozitivního a zdravého stárnutí
• 80% seniorů si přeje setrvat ve své domácnosti
• Udržitelnost sociálních a zdravotních služeb s ohledem na prodloužení stáří
(výtěžnost neformálních pečujících v ČR, otázka budoucí péče, podpora terénních
a ambulantních služeb)
• Rezidenční služby se orientující spíše na klienty se sníženou soběstačností (3.a 4.
st. příspěvku na péči, navyšuje se počet míst v DZR často formou transformace)
• Pomalu vzniká variabilita nabídky (odlišné přístupy: cohousing, sdílené byty,
domovy v izolaci – zámky, domovy integrované –komunitní domy, mezigenerační
bydlení, družstevní bydlení kondominia, chráněné bydlení)
• Období přemostění k dlouhověké společnosti: udržitelné a důstojné parametry
podpory a péče základem je dostupné a bezbariérové malometrážní bydlení

Společenská připravenost a vysoká míra osobní zodpovědnosti
jsou pro řešení bytové situace seniorů zásadní
• Zatím není připravena nabídka alternativního bydlení (malá pestrost – malá
zakázka občanská i politická)
• ? definice komunitního bydlení
• ? personální zajištění TPS
• Demografické překvapení: senioři i obce si zvykají na myšlenku, že občané
budou žít často významně déle než jejich rodiče a stále tomu zcela
nemohou uvěřit. Malé obce nevědí, jak se kromě podpory aktivního
stárnutí k otázce postavit.
• Pokud se objeví nějaké pochybnosti, jak dál, jsou často odsunuty
bagatelizováním: „Mě se to netýká. Kdo ví, jak tu ještě budu dlouho.“
• Rozhodování je delegováno na rodinné pečující, kteří nemají vysokou
důvěru ve služby: „to až nebudu moci“, zatím mají ochotu a zájem pečovat

Obce – zastupitelé

Variabilní nabídka
bezbariérového
/nájemního/ bydlení v
obcích

Společenská reflexe proměny stáří
(délky, kvality, vlastní
odpovědnosti)

PREVENCE aktivní stárnutí doma

Senioři se sníženou
soběstačností a
rodinní/neformální pečující

Transparentní systém příspěvků,
informace šité na míru
Služby sociální a zdravotní
informace šité na míru –
terénní poradenství –
koordinátoři podpory
seniorských služeb
(pracovníci MěÚ)

Naše budoucí
demografická situace
nemusí vypadat jako
tento krok do
neznáma……

Děkuji.
Mgr. Olga Starostová, Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE: olga.starostova@diakonie.cz nebo svaroh@volny.cz
www.dustojnestarnuti.cz
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